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

SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen els articles 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,  els 11, 12.2  i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que
es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments  interiors que es puguin dictar relatius a la
gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.

Aquesta Ordenança es dicta per a:
Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents als procediments tributaris de
gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest Ajuntament.
Regular els procediments que puguin millorar i simplificar la gestió, de possible determinació per l’Ajuntament.
Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració.
Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament.
Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals pugui facilitar el compliment de les
seves obligacions tributàries.

Article 2. Àmbit d’aplicació
La  present  ordenança  s’aplicarà  a  la  gestió  dels  ingressos  de  Dret  públic,   la  titularitat  dels  quals  correspon  a
l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms.
Per  decret  de  l’Alcalde  es  podran  dictar  disposicions  interpretatives  i  aclaridores  d'aquesta  Ordenança  i  de  les
Ordenances reguladores de cada ingrés.

SECCIÓ II. PROCEDIMENT

Article 3. Aspectes generals
La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà també simplificar els
tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a la informació administrativa.
L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions administratives, llevat els supòsits en
què legalment s’hagi prohibit la delegació.
S’impulsarà l’aplicació de tècniques i  mitjans electrònics, informàtics  i  telemàtics per a la tramitació  d’expedients
administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament.

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries 
Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents
per a l’aplicació de la normativa tributària.
Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què la sol·licitud es formulés per
escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els
dubtes que li susciti la normativa tributària aplicable.
Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert per a la presentació de
declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de
sis mesos des de la presentació.
La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a l’Ajuntament. Els criteris expressats
en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre
els fets i circumstàncies reals i aquelles objecte de consulta.
Si  la  sol·licitud  d’informació  es  refereix  a  una  matèria  reglamentada  a  les  Ordenances,  o  en  circulars  internes
municipals, o bé es tracta d’una qüestió, la resposta de la qual es dedueix  indubtablement de la normativa vigent, el
Servei  receptor  de  la  consulta  podrà  formular  la  resposta.  En  altre  cas,  es  respondrà  des  de  la  Secretaria  de
l’Ajuntament.
Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda identificació mitjançant
presentació del  NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan les persones interessades es relacioni amb
l’Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat.
Si s’actua a través de representant, aquest  haurà d’acreditar la seva condició , en els termes previstos a l’article 46 de
la Llei general tributària. En tot cas, es considerarà concedida la representació quan es tracti d’actes de simple tràmit.

Article 5. Accés a la informació pública, arxius i documents
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes establerts a la Llei

39/2015, de l’1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei
40/2015, de l’1 d'octubre de Règim jurídic del sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, a la Llei del Parlament de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol d'arxius i gestió de documents i a les
lleis 19/2013, de 9 de desembre i la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant els documents
que es desitja consultar. La consulta haurà de ser sol·licitada per les persones interessades i no podrà afectar
la intimitat de terceres persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables
dels serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la consulta,  i
valori que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de persones diferents del consultant.

3. La utilització  de documents de propietat  municipal  per terceres persones donarà lloc a l’exigència de la
corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del Parlament de Catalunya, i en els
termes que, si s’escau, prevegi l'Ordenança fiscal.

Article 6. Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient
Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per escrit.
L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa establerta per expedició i
reproducció de documents.
Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el mateix dia. Si es tracta
d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la
data en què podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies
naturals. El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o, en defecte
d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de resolució.
Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals s’ha expedit còpia i la seva
recepció pel contribuent.
Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurant a l’expedient afectin a interessos de
tercers, o a la intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents que consten a
l’expedient  haurà de motivar-se.
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la Secretaria.

Article 7. Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments
Les  sol·licituds  dels  contribuents  relatives  a  la  identificació  dels  responsables  de  la  tramitació  o  resolució  dels
procediments, es dirigiran a l’Alcaldia.

Article 8. Al·legacions i tràmit d’audiència a les persones interessades 
Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit d’audiència, es tindrà en compte
uns i altres al redactar la corresponent proposta de resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva
aportació en els antecedents d’aquesta.
En  els  procediments  d’inspecció,  es  donarà  audiència  a  l’interessat  en  els  terminis  previstos  en  la  Llei  General
Tributària i en el Reglament General de la Inspecció dels Tributs.  En el procediment de gestió, es donarà tràmit
d’audiència quan, per a l’adopció  de la resolució  administrativa,  es  tingui  en compte fets  o dades diferents  dels
aportats per altres administracions o per l’interessat.
Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors aritmètics deduïts dels fets i
documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei
General Tributària.
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari tràmit d’audiència, es farà
constar el motiu legal de la no realització.
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies.

Article 9. Registres
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels medis següents:
a) En el Registre General Municipal
b) En qualsevol registre de les Administracions estatal o autonòmica, i també de la local si, en aquest cas,

s’hagués subscrit l’oportú conveni
c) En les oficines de Correus
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb motiu de la presentació

de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota corresponent es podrà fer efectiva en les oficines
municipals, en el moment de presentació d’aquells.

3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del corresponent escrit
la data de recepció en el registre municipal.  Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el
número d'ordre que li hagi correspost. L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà
a distribuir els documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació.
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions autoritzades pel
Secretari.

4. Quan  l’Ajuntament  creï  el  Registre  Informàtic,  els  documents  rebuts  per  via  telemàtica  s’hi  registraran
sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució administrativa.

Article 10. Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per hores, s'entén que aquestes són

hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d'un dia hàbil. 
2. Els terminis expressats per hores es computaran d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i minut en

que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti i no podrà tenir una duració superior a vint-
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i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per dies. 
3. Quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els

diumenges i els declarats festius. 
4. Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
5. En els  procediments d'aplicació  dels  tributs,  si  el  venciment de qualsevol  termini  coincideix amb un dia

inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.
6. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en què tingui

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

7. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
8. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació

o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci
administratiu.

9. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada
en el Registre Municipal.

10. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de terminis que no
excedeixi de la meitat d'aquests.

Article 11. Tramitació d'expedients
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el corresponent rebut;

s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació.
2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà l'interessat

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

3. Quan  es  requereixi  a  un  interessat  l'aportació  de  la  documentació  necessària  per  a  la  continuïtat  del
procediment  iniciat  a  instància  de  part,  transcorreguts  més  de  tres  mesos  sense  que  s'hagi  produït  el
compliment del requeriment de l'administració, es produirà la caducitat del procediment, de la qual cosa
s'advertirà l'interessat.

4. Els  tràmits  no essencials  per a  la continuïtat  del  procediment que s’han de complimentar per part  dels
interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació del corresponent acte.

5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar decaiguts en el seu
dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i
produirà els seus efectes legals, si es produeix abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es
tingui per transcorregut el termini.

6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple.

Article 12. Obligació de resoldre
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments tributaris, així

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

a) En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de comunicació per l’obligat
tributari.

b) Quan  es  produeixi  la  caducitat,  la  pèrdua  sobrevinguda  de  l’objecte  del  procediment,  la  renúncia  o  el
desistiment dels interessats.

c) El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa aplicable fixi un
termini diferent.

2. S’assenyalen en concret els següents terminis, d’interès particular:
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un mes. Quan no hagi

recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de sis mesos. Si en

aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
c) En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat per a la seva

resolució  sense  haver-se  dictat  i  notificat  acord  exprés,  legitima  l’interessat  per  entendre  estimada  o
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que
l’Administració ha de dictar.

d) Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes expressats en aquest
article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei General Tributària, s’estarà al que es
disposa a l’article 22 d’aquesta ordenança.

SECCIÓ III. NORMES SOBRE GESTIÓ

Article 13. Liquidació d’interessos de demora
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan acabi el termini de

pagament en període  voluntari  d’un deute resultant  d’una liquidació  practicada per l’Administració  o  de
l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació
d’una autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es
suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi
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contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No obstant això, no

s’exigiran  interessos  de  demora  des  del  moment  que  l’Administració  tributària  incompleixi  per  causa
imputable a ella mateixa els terminis fixats en la Llei general tributària per a resoldre l’assumpte de què es
tracti fins que es dicti l’esmentada resolució o s’interposi recurs contra la resolució presumpta, ni tampoc pel
temps que transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de
la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària.

3. La inspecció dels tributs inclourà els interessos de demora en les propostes de liquidació consignades en les
actes i en les liquidacions tributàries que practiqui.

4. No s’exigirà l’interès de demora en els acords d'ajornament o fraccionament de pagament que hagin estat
sol·licitats  en  període  voluntari,  sempre  que  es  refereixin  a  deutes  de  venciment  periòdic  i  notificació
col·lectiva i que el seu pagament total es produeixi en el mateix exercici que el de la seva meritació.

SUBSECCIÓ I. GESTIÓ DE TRIBUTS 

CAPÍTOL I. DE VENCIMENT PERIÒDIC

Article 14. Impostos de venciment periòdic
En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre vehicles de tracció mecànica,
s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves Ordenances fiscals específiques.

Article 15. Taxes
1. Els  padrons  es  formaran  a  partir  del  padró  de  l'exercici  anterior,  i  s'hi  incorporaran  les  modificacions

derivades de la variació  de tarifes  aprovades a l'ordenança fiscal  municipal  corresponent  i  també altres
incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials determinants del deute tributari  i  que
siguin conegudes per l'Ajuntament.

2. Correspondrà a la  Junta de Govern l’aprovació dels padrons.
3. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, es podrà exigir

el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic en el que constaran degudament separats els
conceptes d’ingrés.

4. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditació
de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en
què s’aplicarà el que s'indiqui en cadascuna de les ordenances fiscals específiques, i en el seu defecte el
previst en els apartats següents:

a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, l'import de la
quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs
aquell en què es produeix l'inici de la recepció dels serveis o la utilització o aprofitament.

b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament especial, la quota
es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent
als trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la
recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.

Article 16. Calendari fiscal
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es divulgarà a través dels

mitjans de comunicació municipals.

Article 17. Exposició pública de padrons
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de deu  dies abans del primer dia

d’inici dels respectius períodes de cobrament en voluntària.
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el BOP i per mitjans electrònics
amb la publicació a la seu electrònica de l'ajuntament. 

2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de modificacions introduïdes
en  la  llei  i  les  ordenances  fiscals  reguladores  dels  tributs,  o  resultants  de  les  declaracions  d’alteració
reglamentàries que hagi de presentar el subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò
que preveu l'article 102 de la Llei general tributària i la disposició addicional 14 de la TRHL.

3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es podrà interposar
recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de la data de
finalització del termini d’exposició pública dels corresponents padrons.

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

CAPÍTOL II. DE VENCIMENT NO PERIÒDIC

Article 18. Pràctica de liquidacions
1. En els  termes  regulats  a  les  ordenances  fiscals  municipals,  i  mitjançant  l'aplicació  dels  respectius  tipus

impositius,  es  practicaran  liquidacions  quan,  no  havent-se  establert  l'autoliquidació,  l'Ajuntament  tingui
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coneixement de l'existència del fet imposable respecte dels tributs següents:
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
b) Contribucions especials
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis
d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
e) L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de l’Alcalde.
f) Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració siguin suficients

per formular proposta de liquidació, es notificarà l’esmentada proposta per tal que l’interessat al·legui el que
convingui al seu dret.

g) Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional.

Article 19. Presentació de declaracions
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que originen l'acreditació

dels tributs municipals.
2. Sense  perjudici  del  previst  en  el  punt  anterior,  els  subjectes  passius  estan  obligats  a  presentar  les

declaracions previstes legalment.
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i  correcta, necessàries perquè l’Ajuntament

pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel procediment d'autoliquidació, constitueix
infracció tributària, excepte que l’interessat regularitzi la seva situació sense requeriment de l’Administració.

4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme el que estableix
l’article 192 de la Llei General Tributària i els preceptes de la Secció VI d’aquesta Ordenança.

CAPÍTOL III. NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES

Article  20.  Notificació  de  les  liquidacions  de  venciment  singular  i  altres  actes  de  gestió,  liquidació,
recaptació i inspecció 

1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat resulti
obligat a rebre-les per aquesta via. 

2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i comunicar en
qualsevol moment a l'Administració Pública la seva voluntat. 

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

4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al  que estableixen la Llei  General  Tributària i  per la  normativa de
desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques. 

5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà constar aquesta
circumstància en l'expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar la notificació, intent que s'haurà de
repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels tres dies següents. En cas que el primer intent de
notificació s'hagi realitzat abans de les quinze hores, el segon intent s'haurà de realitzar desprès de les quinze
hores i a l'inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 

6. Les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en que es produeixi l'accés al
seu  contingut.  La  notificació  s'entendrà  rebutjada quan hagin  transcorregut  deu dies  naturals  des  de  la
posada a disposició de la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut. 

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

8. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret
públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6. 

9. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, l'Ajuntament enviarà un
avis al dispositiu electrònic i/o a l'adreça de correu electrònic del contribuent, informant-li de la posada a
disposició d'una notificació en la seu electrònica de l'Ajuntament. 

10. Quan l'interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de notificació, la produïda
en primer lloc, als efectes d'entendres notificada. 

11. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament
periòdic  per  rebut,  mitjançant  les  corresponents  Ordenances  Fiscals,  no  serà  necessària  la  notificació
individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
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CAPÍTOL IV. CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS

Article 21. Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde.
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, per la qual cosa

hauran de ser sol·licitats.
3. Amb  caràcter  general,  la  sol·licitud  de  beneficis  fiscals  no  tindrà  caràcter  retroactiu,  per  la  qual  cosa

començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc l'acreditació del tribut amb
posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. En tot cas, el benefici s’aplicarà a totes les liquidacions
afectades que no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió.

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

CAPÍTOL V. PROCEDIMENT DE REVISIÓ

Article 22. Recursos administratius
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només podrà interposar-se

recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es reclama.
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes comptat des de la

data d’interposició.
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la Llei General

Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim de resolució del recurs de reposició
quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva interposició, sense que hagi recaigut resolució
expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General
Tributària,  i  en  paritat  amb  el  que  preveu  dita  Llei  per  a  la  resolució  de  les  reclamacions  econòmic
administratives.

4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis
següents:

a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la notificació de
l’acord resolutori del recurs de reposició.

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

c) El  termini  per  a  interposar  recurs  contenciós  administratiu  contra  l’aprovació  o  la  modificació  de  les
Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a  la data de publicació de la seva
aprovació definitiva.

Article 23. Revisió d’ofici
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de

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

2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se:
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte.
b) A instància de l’interessat. 
c) En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer drets l’acte que es

pretén anul·lar.

Article 24. Declaració de lesivitat
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220 de la Llei General

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

2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
3. En  el  termini  de  dos  mesos  des  del  dia  següent  a  la  declaració  de  lesivitat,  s’haurà  d’interposar  el

corresponent recurs contenciós administratiu.

Article 25. Revocació d'actes
1. L'Ajuntament  podrà  revocar  els  seus  actes  en  benefici  dels  interessats  quan  s’estimi  que  infringeixen

manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica  particular posin de
manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió
als interessats. 

2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de fet i els
aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte objecte de rectificació.

3. Tramitat  l'expedient  en  què  es  justifiqui  la  necessitat  de  procedir  a  la  rectificació,  el  servei  competent
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formularà proposta d'acord rectificador, que haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar l'acte
objecte de rectificació.

CAPÍTOL VI. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

Article 26. Suspensió per interposició de recursos
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat exigida; això no

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

2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el recurs podrà suspendre,
sense garantia, d'ofici o a sol·licitud del recurrent, l'execució de l'acte recorregut, quan concorri alguna de les
circumstàncies següents:

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

notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, en els termes següents:
a) Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 20  del mes

posterior, o l'immediat hàbil posterior.
b) Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 5 del

segon  mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
4. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute resultant podrà ser

satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra una liquidació que

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

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

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

8. Es podrà concedir  la  suspensió  parcial  quan la impugnació afecti  només a elements tributaris clarament
individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti quantificable. En aquest
cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.

Article 27. Altres supòsits de suspensió
1. Dins  del  procediment  recaptatori,  es  poden  originar  altres  supòsits  de  suspensió  quan  s’hagi  sol·licitat

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

circumstàncies següents:
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat.
c) Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial, no es podrà

procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de constrenyiment, llevat que es
tractés de supòsits de força major, béns peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de
valor o quan el contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació.

Article 28. Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del deute tributari acreditat en

la data de la suspensió més els interessos de demora que puguin originar-se durant el període de suspensió i
els recàrrecs que procedeixin en el moment en què es sol·licita la suspensió d’aquesta Ordenança.

2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament les següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de Dipòsits en la Tresoreria

Municipal.
b) Aval  de  caràcter  solidari  prestat  per  entitat  de  crèdit  o  societat  de  garantia  recíproca  o  certificat

d’assegurança de caució. Aquests instruments hauran de fer referència expressa a la renúncia al benefici
d'excussió,  al  compromís  de  pagament  al  primer  requeriment  de  l’Ajuntament  de  Granollers,  i  la  seva
validesa per temps indefinit fins que l’Ajuntament de Granollers autoritzi la seva cancel·lació. Així mateix,
també  s’haurà  de  fer  constar,  en  tot  cas,  la  intervenció  de  Notari,  en  base  als  articles  145 i  197 del
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Reglament de l’Organització i Règim del Notariat.
c) Per a deutes inferiors a 600,00 euros, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents de la localitat

de reconeguda solvència.
d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la garantia en qualsevol

de  les  formes  ressenyades.  La  suficiència  de  la  garantia  en  aquest  cas  haurà  de  ser  valorada  per  la
Intervenció.

e) En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de part, la suspensió del
procediment,  sense  prestació  de  cap garantia,  quan el  recurrent  al·legui  i  justifiqui  la  impossibilitat  de
prestar-la.

f) Respecte  a  les  garanties  que  hauran  de  prestar-se  en  els  supòsits  d’ajornaments  i  fraccionaments  de
pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 44.

CAPÍTOL VII. DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS

Article 29. Iniciació de l’expedient
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de fonamentar el seu

dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute.
2. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament.
3. Quan l'ingrés indegut o excessiu no superi l’import  de 3 euros, l'Administració Tributària no actuarà d'ofici.

En cas de no ésser reclamades aquestes quantitats per la part interessada en el termini de quatre anys
comptadors des de la data de l’ingrés indegut o excessiu es considerarà automàticament prescrit el dret a la
devolució, sense que s’hagi de realitzar cap notificació de la resolució corresponent per aplicar els imports a
pressupost.
Quan l'ingrés indegut o excessiu superi l'import de 3 euros, l'Administració Tributària actuarà d'ofici. En cas
que la devolució d'ingressos aprovada i notificada a l'interessat no es pugui fer efectiva per motius aliens a la
Corporació, una vegada transcorreguts quatre anys comptadors des de la data de notificació a l'interessat del
dret  a la  devolució   es considerarà  automàticament prescrit  el  dret  al  cobrament. En els  expedients  de
declaració de prescripció dels ingressos indeguts, per als ingressos que s’hagi pogut comprovar una notificació
formal, l’expedient de la resolució per a la seva aplicació a pressupost com a ingrés no serà de nou notificat.

Article 30. Quantia de la devolució
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat ingressada, es

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

2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia en què es va fer
l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament. 

3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el  termini de tres mesos des de la data de la proposta de
pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució. Respecte als tipus d’interès,
s’aplicarà el vigent,  al llarg del període segons el que preveu l’article 26.6 de la Llei general tributària.
Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà tornar a posar el període i aplicar a cada any o fracció el tipus
d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.

4. Quan es declari  indegut  l’ingrés  pel  concepte  de recàrrec  de constrenyiment bé perquè  s’ha  anul·lat  la
liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el  recàrrec, es tornarà el  recàrrec i  es
liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia.

Article 31. Reintegrament del cost de les garanties 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un procediment mentre

resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, s’iniciaran a instància de l’interessat.
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s adequadament aquestes

sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament que correspongui, seran les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació fiscal, i domicili

de l’interessat. 
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment l’acte administratiu

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

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

d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent optar per: 
 Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades identificatives de l’ Entitat de crèdit

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

l’interessat per a la seva modificació en un termini de deu dies.

SUBSECCIÓ II. GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS

CAPÍTOL I. PREUS PÚBLICS

Article 32. Recaptació dels preus públics
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local que

hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues condicions següents:
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per a la seva vida

privada o social.
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de l’Ajuntament que exigeix

el preu.

CAPÍTOL II. SANCIONS PER INFRACCIÓ DE TRÀNSIT

Article 33. Denúncies
1. En els procediments iniciats per l'òrgan municipal competent a conseqüència de presumptes infraccions als

preceptes del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel que s'aprova el text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (LSV) i els seus reglaments de desenvolupament, es
tipificaran  les  infraccions  i  sancions  aplicables  d'acord  amb el  quadre  de  infraccions.  Es  notificarà  amb
expressió de la identificació del vehicle i del denunciat, amb descripció del fet comés, amb identificació de
l'agent de l'autoritat que l'aprecia, amb indicació de la infracció presumptament comesa, de la sanció que li
pot correspondre i del nombre de punts que es pot perdre; amb expressió de l'òrgan competent per imposar
la sanció i amb assenyalament de les conseqüències que tindrà el fet que aboni o no el seu import de forma
immediata.

2. En ella es farà constar també que, si  el  titular  del  vehicle no és el  seu conductor en el  moment de la
denúncia, té l'obligació de comunicar el seu nom, cognoms, domicili i DNI dins del termini de quinze dies
naturals, amb l'advertiment que l'incompliment d'aquesta obligació pot comportar sanció per infracció molt
greu.

3. La denuncia es notificarà en l'acte de la comissió dels fets o, amb posterioritat, en la direcció electrònica vial.
Si el denunciat no en te, en el domicili que figuri en els registres de la Direcció General de Trànsit, llevat que
explícitament n'hagués indicat un altre.

4. En tot cas la notificació de la denúncia constitueix l'inici del procediment sancionador. 
5. La notificació de les denúncies, sancions de trànsit, es realitzarà d'acord amb la normativa vigent continguda

a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la
LSV.  la  Llei  del  Parlament  de  Catalunya  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim jurídic  i  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya I la Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics al sector public de
Catalunya, la Llei 18/2009, sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i altres normes que
regulen les notificacions electròniques.

Article 34. Pagament avançat o al·legacions.
1. En el termini de vint dies naturals, a comptar des del dia següent al de notificació de la denúncia, es podrà fer

el  pagament de  l'import  de  la  sanció  que en  ella  s'indica  amb un 50% de descompte.  Si  es  fa  aquest
pagament,  es  tindrà  per  acabat  el  procediment,  sense  necessitat  de  dictar  resolució  expressa,  amb les
conseqüències següents: renúncia a formular al·legacions (si es fan es tindran per no presentades), en contra
seva només es pot  interposar recurs contenciós administratiu,  la sanció  serà ferma des del  moment del
pagament i no computarà com antecedent (sempre que no impliqui pèrdua de punts). Aquest procediment
abreujat però no és aplicable a les infraccions previstes a l'article 65.5.h. j i 65.6 de la LSV.

2. Si s'opta per no fer el pagament amb descompte, es seguirà el procediment sancionador ordinari. Aleshores,
en el mateix termini de vint dies naturals a que s'ha fet esment, es poden formular al·legacions i proposar o
aportar  les  proves  que  s'estimin  convenients.  Si  amb  elles  s'aporten  dades  noves  o  diferents  de  les
constatades inicialment, se'n donarà trasllat a l'agent corresponent perquè, en quinze dies naturals, informi
allò que cregui adient. Conclosa la instrucció, s'aixecarà proposta de resolució a l'òrgan competent per a
resoldre que només es farà arribar a l'interessat, amb un termini de quinze dies naturals per al·legacions, si
figuren altres fets, al·legacions o proves diferents a les formulades per ell.

3. L'instructor del procediment és el/la cap de la Unitat de Sancions de la Direcció de Serveis de Manteniment de
Ciutat i Seguretat i Seguretat; i l'òrgan competent per imposar les sancions es el/la regidor/a delegat/a de
Seguretat Ciutadana.

Article 35. Imposició de sancions.
1. Si, en el termini abans exposat, no s'abona la sanció ni es formulen al·legacions, la denúncia tindrà efectes
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d'acte resolutori del procediment sancionador (excepte en el cas de les infraccions greus i molt greus no
notificades  en  l'acte  de  cometre's,  amb detracció  de  punts,  en  que  es  dictarà  una resolució  expressa).
Aleshores, a partir de la notificació de la denuncia, la sanció que amb ella s'imposa es podrà executar un cop
transcorreguts trenta dies naturals. En canvi, si la sanció s'imposa prèvia tramitació de tot el procediment
sancionador ordinari, es podrà executar des del dia següent a aquell en que es notifiqui a l'interessat.

2. Contra les resolucions sancionadores es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el
termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Aquest no té efectes suspensius,
llevat que així es demani i s'acordi de forma expressa (la no resolució en un mes equival a denegació).

3. El recurs de reposició s'entendrà desestimat si no hi ha resolució expressa en el termini d'un mes i en ell no
es  tindran  en  compte  fets,  documents  i  al·legacions  que  haguessin  pogut  haver  estat  aportats  en  el
procediment originari. En contra seva es podrà interposar el recurs contenciós administratiu.

Article 36. Cobrament de les sancions.
1. El pagament de les sancions es podrà fer directament a l'agent que us lliura la denúncia, en efectiu metàl·lic o

amb targeta de crèdit o dèbit, si porta el dispositiu tècnic que ho permeti, o en qualsevol oficina de les
entitats financeres designades com a col·laboradores de l'Ajuntament, fins la data límit de pagament que
expressament s'indica en l'imprès municipal que es lliura, el qual s'ha de presentar en el moment de fer el
pagament.

2. Les sancions que no s'hagin abonat durant el procediment s'hauran de fer efectives dintre dels quinze dies
naturals següents a la data de la seva fermesa. Vençut aquest termini sense que s'hagués satisfet la sanció,
la seva exacció es farà pel procediment de constrenyiment definit per la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, i la resta de lleis estatals reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades pel
seu desenvolupament. A tal efecte, serà títol executiu la provisió de constrenyiment expedida pel Tresorer
municipal notificada al deutor.

3. L'inici del període executiu comportarà la meritació dels recàrrecs corresponents sobre l'import de la sanció no
abonada dintre del termini voluntari de pagament a que s'ha fet esment, els interessos de demora i les costes
d'execució, d'acord amb allò que prescriu la normativa tributaria invocada.

4. Contra la provisió de constrenyiment i els demés actes d'execució que es puguin dictar es podrà interposar
recurs  d'alçada  davant  l'Alcaldia  en  el  termini  d'un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  seva
notificació,  però només pels motius taxats  d'oposició  que prescriu  la  normativa tributària a que s'ha fet
esment. La manca de resolució i notificació expressa en el termini d'un mes implica la seva desestimació
presumpta, deixant expedita la via per acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 37. Caducitat del procediment.
1. El termini màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar la decisió que en ell s'adopti és d'un

any a comptar des de la data d'inici.
2. Quan la paralització del procediment s'hagués produït a causa del coneixement dels fets per la jurisdicció

penal, el termini de caducitat es suspendrà i, un cop ferma la resolució judicial, es continuarà el còmput del
termini de caducitat pel temps que faltava en el moment d'acordar la seva suspensió.

Article 38. Prescripció de les sancions.
1. El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària serà de quatre anys i, el de la resta

de sancions, d'un any, computats des del dia següent a aquell en que adquireix fermesa en via administrativa
la sanció.

2. El còmput i la interrupció del termini de prescripció del dret de l'Administració per exigir el pagament de les
sancions consistents en multa pecuniària es regiran per allò que disposa la Llei general tributària a que s'ha
fet esment

SECCIÓ IV. RECAPTACIÓ

Article 39. Òrgans de recaptació 
1. La gestió  recaptatòria  dels  crèdits  tributaris  i  qualsevol  altres  de  dret  públic  municipal  és  competència

exclusiva de l'Ajuntament, sense perjudici de les delegacions que pugui establir mitjançant els seus òrgans
de  govern.  Aquesta  gestió  es  farà  sota  l'autoritat  de  l'alcalde  president  o  del  tinent  d'alcalde  delegat
d'Hisenda.

2. La tramitació dels expedients de recaptació es farà segons el que preveu la Llei general tributària i demés
lleis sectorials d’aplicació, així com reglaments i ordenances que les desenvolupen.

3. A l'efecte d'establir la correspondència idònia sobre responsabilitats orgàniques i funcionals entre els càrrecs
de l'Administració de l'Estat i les d'aquesta Administració municipal, s'interpretarà que les referències del
Reglament  General  de  Recaptació  i  d'altres  disposicions  fetes  al  cap  de  dependència  de  recaptació,  a
l'interventor territorial i al cap d'unitat administrativa de recaptació es fan sobre les persones que detenen els
càrrecs de tresorer, interventor general i recaptador municipal respectivament. Les funcions reservades a
funcionaris  amb  fe  pública  les  desenvoluparà  el  secretari  de  la  corporació.  Totes  les  referències  del
Reglament  General  de  Recaptació  als  administradors  d'Hisenda,  delegats  d'Hisenda  o  càrrecs  superiors,
s'interpretaran fetes a l'alcalde president o al tinent d'alcalde delegat d'Hisenda.
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Article 40. Obligats al pagament 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts
b) els successors
c) els infractors, per les sancions pecuniàries.
2. Si  els  deutors  principals,  referits  al  punt  anterior,  no  compleixen  la  seva  obligació,  estaran  obligats  al

pagament els subjectes següents:
a) els responsables solidaris
b) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
c) quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest podrà exigir-se

íntegrament a qualsevol d'ells.

Article 41. Responsables solidaris i subsidiaris
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el període voluntari

de pagament sense que el  deutor  principal  hagi  satisfet  el  deute,  se'n  podrà reclamar als  responsables
solidaris el pagament.

2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les  que  siguin  causants  o  col·laborin  activament  en  la  realització  d’una  infracció  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.
d) S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment de concurs. 
e) Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins l’ import del

valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents persones i entitats:
f) Les que siguin causats o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de l’obligat al pagament amb

la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària.
g) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
h) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, col·laborin o

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

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

j) 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:

k) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sanciones.
l) 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 adoptat
acords o pres mesures causants de la manca de pagament.

m) Els compradors de béns afectes per llei al pagament del deute tributari.
n) La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general

tributària.

Article 42. Successors en els deutes tributaris 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris,

amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
2. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
3. No es transmetran les sancions.
4. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades

es  transmetran  als  socis,  coparticipants  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. 
5. 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.
6. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense

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

7. 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. 

8. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen
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els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, fins al límit del  valor de la
quota de liquidació que els correspongui.

Article 43. Altres responsabilitats
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, degudament autoritzada, origini

la destrucció o deteriorament dels béns públics, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que
hagi  de fer front, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o
reparació.

2. Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels béns destruïts o
l’import del deteriorament dels danyats.

3. L'Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a què es refereix el
present article.

Article 44. Ajornaments i fraccionaments
1. La concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà al regidor delegat d’Hisenda. 
2. L'acord  de  concessió  especificarà  la  garantia  que  el  sol·licitant  haurà  d'aportar  o,  si  escau,  la  dispensa

d'aquesta obligació.
3. La  garantia  haurà  d’aportar-se  en  el  termini  de  trenta  dies  següents  al  de  la  notificació  de  l'acord  de

concessió.
4. L’ajornament o el  fraccionament de pagament dels deutes tributaris només es podran concedir a petició

prèvia de les persones interessades. Les peticions es presentaran a l’Oficina d’Atenció del Ciutadà o a l'Oficina
Virtual d'Atenció del Ciutadà de l’Ajuntament,  tant si es fan en període voluntari de pagament com si es
presenten en període executiu. En aquest cas, però, ha de ser sempre abans de la notificació de l’acord
d’alienació dels béns embargats.

5. La persona que fa la petició garantirà el deute mitjançant aval bancari solidari quan l’import del deute pel
qual es demana l’ajornament o fraccionament sigui superior a 12.000 euros , i adjuntarà a la sol·licitud el
compromís exprés d’aval de l’entitat de dipòsit. Així mateix, podrà oferir alguna de les garanties previstes en
l’article 82 de la Llei general tributària i en la normativa recaptatòria.

6. A més del document anterior, el sol·licitant haurà de presentar:
a) Si es tracta de persona física, declaració de renda i/o de patrimoni del darrer exercici, i s’estigués exempta de

fer declaració de renda, haurà de presentar fotocòpia de la darrera nòmina o justificant de cobrament de
pensió, atur, etc. En el cas de no rebre cap retribució, presentarà un certificat negatiu de la Seguretat Social.

b) Si es tracta de persona jurídica, còpia autoritzada o testimoni de l’escriptura de constitució de la societat, o
en el seu cas de la modificació corresponent, degudament inscrita en el registre mercantil, així com, el balanç
de situació del darrer exercici o última declaració de l’ IVA en el cas de no disposar de balanç, degudament
presentat al Registre Mercantil o a la Delegació d’Hisenda corresponent.

7. Sens  perjudici  del  que  estableixen  els  apartats  anteriors,  i  en  els  supòsits  en  què  el  contribuent  provi
documentalment la seva condició d’aturat, invàlid laboral, jubilat o altres situació amb ingressos inferiors al
salari mínim interprofessional, i sempre que la quantitat del deute a fraccionar sigui inferior a 12.000 euros
es podrà tramitar l’ajornament o el fraccionament en les mateixes condicions dels apartats anteriors, però
sense l’exigència de l’aval bancari.

8. Sense perjudici del que disposen la normativa vigent o els acords de l’Ajuntament en casos especials, els
ajornaments o fraccionaments de pagament de deutes tributaris s’han de subjectar als terminis següents:

a) Deutes tributaris de fins a  500 euros, un màxim de fins a tres mesos.
b) Deutes tributaris entre 501 euros i 1.500 euros, un màxim de fins a sis mesos.
c) Deutes tributaris entre 1.501 euros i 3.000 euros, un màxim de fins a un any.
d) Deutes tributaris de més de 3.000 euros, un màxim de fins a divuit mesos.

Aquelles persones que estiguin en situació d'atur de llarga durada i que tinguin càrregues familiars podran
ajornar i fraccionar tant els impostos municipals com els deutes que tinguin pendents i pagar-los en un
termini de fins a quatre anys, sense interessos.

Article 45. El Cobrament
1. L'ingrés de quantitats considerades com a garanties o fiances de qualsevol tipus s'haurà de realitzar a la

Tresoreria Municipal.
2. Les persones que realitzin el pagament d'un deute tindran dret a obtenir justificant del pagament, en els

termes i amb els requisits indicats a l'article 41 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el
Reglament General de Recaptació.

3. El cobrament de tributs i altres ingressos municipals de dret públic es podrà realitzar per qualsevol dels
següents mitjans:

a) Amb carta de pagament emesa per l'Ajuntament que es podrà fer efectiva mitjançant càrrec en compte
corrent del contribuent, o mitjançant banca electrònica, en tot cas en qualsevol de les entitats de crèdit
col·laboradores en la Recaptació Municipal, en els termes establerts a l'article 46 de la present Ordenança.
Així mateix, també podrà fer-se efectiva la carta de pagament mitjançant càrrec amb targeta de dèbit o
crèdit des de l'Oficina Virtual de l'Ajuntament de Granollers.

b) Mitjançant domiciliació bancària en els casos de liquidacions de caràcter periòdic, en els termes regulats a
l'article següent.
Quan per la periodicitat en la prestació de serveis s’hagin de liquidar quotes mensuals, o bé altres quotes
periòdiques inferiors a l’any, i en base a raons d’eficàcia, el mitjà de cobrament únic serà la domiciliació
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bancària.
c) Amb targeta bancària de dèbit o crèdit en les dependències municipals especialment habilitades al respecte.
d) Mitjançant xec nominatiu a favor de l'Ajuntament de Granollers, que ha d'estar conformat o certificat per

entitat bancària.
Només seran admesos altres mitjans de cobrament en casos excepcionals, prèvia valoració fonamentada del
Tresorer Municipal.
Es  podran  crear  caixes  habilitades  per  al  cobrament  en  Oficines  i  Serveis  propis  de  l'Ajuntament  de
Granollers, mitjançant resolució d'Alcaldia, previ informe favorable d'Intervenció i Tresoreria. Aquest informe
haurà d'especificar els mitjans de cobrament admesos, així com les convenients mesures de control.

4. Els contribuents podran remetre la corresponent comunicació de domiciliació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Les domiciliacions tindran validesa per un temps indefinit sempre i quan aquestes no siguin anul·lades per
l’interessat  o representant legal, o bé sigui disposada la seva baixa d’ofici per L’Administració tributària per
raons justificades. En aquest darrer cas l’Administració notificarà l’acord pel que es declari la seva ineficàcia a
l’obligat tributari.

5. Els contribuents podran remetre la corresponent comunicació de domiciliació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
Les domiciliacions tindran validesa per un temps indeterminat fins que l'interessat no les anul·li per escrit, o
fins que no les rebutgi l'entitat de crèdit on s'hagin de presentar al cobrament.

6. En els casos de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el document de pagament. Les
dades dels deutes s'incorporaran en el suport magnètic que origini el càrrec bancari corresponent, i l'entitat
financera tindrà l'obligació d'expedir i enviar el comprovant del càrrec en compte.

Article 46. Entitats Col·laboradores
Els òrgans recaptatoris de la hisenda municipal i les entitats col·laboradores autoritzades són els únics que tenen
competència per cobrar els deutes municipals.
Son entitat col·laboradores en la recaptació municipal les entitats de crèdit que siguin expressament autoritzades a
exercir aquesta col·laboració per l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el marc normatiu definit per la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, general tributària, el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament general
de recaptació, l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 28/06/2007, que desenvolupa aquest reglament en allò
que fa referència a aquesta qüestió, i la Instrucció de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
1/2008, de 27 de febrer, que la complementa. 
Les entitats col·laboradores en cap cas tindran caràcter d'òrgan de recaptació i la prestació del servei de col·laboració
no serà retribuïda. 
Les condicions per tal de prestar el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria dels deutes tributaris i demés de
naturalesa pública per part de les entitats de crèdit seran les següents:

1. Autorització
a) Podran prestar el servei de col·laboració en la gestió recaptatòria de l'Ajuntament de Granollers, les entitats

de  crèdit  que  tinguin  almenys  una  oficina  oberta  en  aquest  terme  municipal  i  siguin  autoritzades  per
l'Alcaldia.

b) Les  entitats  de  crèdit  interessades  hauran  de  sol·licitar  autorització  a  la  que  hauran  d'acompanyar  una
declaració expressa d'estar en disposició de prestar el servei de col·laboració en les condicions establertes en
cada cas per la normativa vigent i en la que es justifiqui el compliment de les condicions tècniques establertes
per a la transmissió de la informació, mitjançant la plataforma de comunicacions  Editran i mitjançant la sèrie
de normes i procediments establerts en els quaderns bancaris de recaptació de tributs i altres ingressos de
l'Administració local, aprovats per l'Associació Espanyola de Banca (AEB), Confederació Espanyola de Caixes
d'Estalvi (CECA) i de la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC), així com una relació de les oficines
de l'entitat, indicant el seu domicili i la seva clau bancària. 

c) Determinació de l'oficina centralitzadora d'interlocució, a efectes de tota relació entre l'Entitat i l'Ajuntament, i
específicament a efectes de la resolució de possibles incidències.

d) Dades de la persona de contacte en aquesta oficina.
e) Manifestació expressa de disposar de la suficient solvència tècnica i financera.
f) La resolució denegatòria serà motivada i es notificarà a l'entitat sol·licitant.
g) L'autorització a una entitat per tal d'actuar com a col·laboradora en la recaptació farà referència a la totalitat

de les seves oficines o establiments.
h) L'autorització de la prestació del servei de gestió de recaptació per part de les entitats de crèdit es publicarà

en el Butlletí Oficial de la Província.
2. Condicions per a la prestació del servei

L'entitat col·laboradora haurà de posar en coneixement a l'Àrea Hisenda i Serveis Generals qualsevol variació
en relació a les altes i baixes en l'operativitat de les seves oficines i dels canvis de denominació a que es vegi
sotmesa, així com a qualsevol informació que pugui resultar rellevant en relació amb el desenvolupament de
la seva funció col·laboradora.

3. Control i seguiment de l'actuació de les entitats col·laboradores
La  Recaptació  Municipal  estarà  habilitada  per  al  control  i  seguiment  de  l'actuació  de  les  entitats
col·laboradores  en relació  a  la  prestació  del  servei  de  col·laboració.  En  aquest  sentit  podrà  realitzar  les
comprovacions que consideri oportunes mitjançant l'anàlisi de documentació relativa a operacions concretes o
estendre's  a  l'actuació  de  col·laboració  d'aquestes  entitats  o  de  les  seves  oficines  al  llarg  d'un  període
determinat de temps.

4. Suspensió i revocació de l'autorització
Sens perjudici de la responsabilitat que en cada cas correspongui, l'Alcaldia podrà suspendre temporalment o
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revocar definitivament l'autorització atorgada a les entitats de crèdit per actuar com a col·laboradores en la
recaptació o excloure de la prestació del servei de col·laboració a alguna de les seves oficines, en els casos
d'incompliment de les seves obligacions i particularment en els casos següents:

a) Presentació reiterada fora de termini, de forma incompleta o amb greus deficiències de la informació, així
com manipulació de les dades o incompliment de l'obligació de proporcionar-les.

b) Obstrucció a l'actuació de control de l'administració.
c) No ingressar diàriament les quantitats recaptades en el compte restringit de l'Ajuntament, o no fer o fer amb

retards l’ingrés en el compte operatiu.
d) Inutilitat de l'autorització pel nul o escàs volum dels ingressos realitzats a través de l'entitat.

La revocació de l'autorització es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

Article 47. Prescripció 
1. Prescriuran als quatre anys:
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació.
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) L’acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties.
2. La prescripció establerta a l'apartat anterior no afectarà al dret de l'Administració per realitzar comprovacions

i investigacions conforme al disposat a l'article 115 de la Llei general tributaria, llevat de l'establert a l'apartat
segon de l'article 66 del mateix text normatiu. 

3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa particular que en
reguli la gestió del corresponent ingrés. 

4. El  termini  de  prescripció  s’interromprà  en  els  casos  i  termes  previstos  a  l’article  68 de  la  Llei  General
Tributària. 

5. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l'última
actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 

6. Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 
7. La prescripció guanyada extingeix el deute.

Article 48. Compensació 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en

voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part d'aquell i a favor del deutor. 
2. Es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari les quantitats a ingressar i a retornar

que resultin de l'execució de la resolució a que fa referència l'article 225.3 de la Llei general tributària. 
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el deutor. 
4. Quan  els  deutes  es  trobin  en  període  executiu,  l’Alcalde  o persona  en  qui  delegui,  pot  ordenar  la

compensació, que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor.

Article 49. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant deduccions sobre
transferències 

1. Els  deutes  a  favor  de  l'Ajuntament,  quan el  deutor  sigui  un  ens  territorial,  un  organisme autònom,  la
Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi per l'ordenament privat,
seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari.

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

3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les entitats públiques
ressenyades  anteriorment,  en  no  tenir  aquestes  cap  crèdit  contra  l'Ajuntament,  el  tresorer  municipal
traslladarà a l'Assessoria Jurídica  el conjunt de les seves actuacions.

4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el desenvolupament de la
tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació, que pot ser una de les següents:

a) Sol·licitar  a  l'Administració  de  l'Estat,  a  l'Administració  autonòmica  o  la  Local  que,  amb  càrrec  a  les
transferències  que  poguessin  ordenar-se  a  favor  de  l'Ens  deutor,  s'apliqui  la  deducció   de  la  quantitat
equivalent a l’import del deute.

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

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

6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel Tresorer, i de la seva resolució
s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora.

Article 50. Situació d'insolvència
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per

resultar fallits els obligats al pagament.
2. Serà necessària diligència negativa del Registre de la Propietat d'acord amb la qual el deutor no posseeix cap
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bé immoble.
3. Igualment es requerirà diligència d'embargament negatiu segons la qual el deutor és insolvent i no posseeix

cap bé moble susceptible de ser embargat.
4. Declarat fallit  un deutor, els crèdits contra el  mateix de venciment posterior seran donats de baixa per

referència, en el cas de no existir altres obligats o responsables.
5. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament.
6. Quan s'hagin  declarat  fallits  els  obligats  al  pagament  i  els  responsables,  es  declararan  provisionalment

extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El deute restarà definitivament
extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.

Article 51. Baixes d'ofici
Seran anul·lats i donats de baixa de la recaptació municipal aquells deutes que compleixin els següents requisits:

1. Que siguin recursos de dret públic.
2. Que siguin deutes en període executiu.
3. Que l'import de la liquidació inicial, notificada en període voluntari al deutor, no sigui superior a 6 euros,

quantitat que s'estima insuficient per a cobrir el cost d'exacció i recaptació.

Article 52. Execució forçosa
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del deute i els

mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor,
per deutes inferiors a 300 euros, per l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions
d’embarg següents:

a) Deutes de quantia inferior a 30 euros: 
 Embarg de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit
b) Deutes de quantia compresos entre 30 euros i 300 euros
 Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit
 Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini
 Sous, salaris i pensions
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els deutes d’un

contribuent que resten pendents de pagament i sempre que s’hagués dictat providència d’embargament.
3. Amb caràcter general,  quan el  resultat de les actuacions d’embarg referides al  punt  1 sigui  negatiu,  es

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

béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, preservant l’ordre establert a l’esmentat
precepte.

5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és molt superior a la
quantia  del  deute,  es  consultarà  al  Tresorer  de  l’Ajuntament  i  s’actuarà  tenint  en  compte  les  seves
indicacions.

6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi garanteixen amb la
mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que preferentment haguessin de ser travats i
no causi perjudici a tercers.

7. En els processos de juntes de creditors on el crèdit en favor de l'Ajuntament sigui inferior a 500 euros de
deute principal, no serà necessària la compareixença.

SECCIÓ V. INSPECCIÓ

Article 53. La inspecció tributària
1. El Servei d’inspecció tributària té encomanades les funcions de comprovar i investigar el compliment acurat

de les obligacions tributàries que estableix el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta,
si cal, regularitzar la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions.

2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions següents:
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que siguin ignorats per

l’Administració tributària local.
b) Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les declaracions i autoliquidacions que els

obligats tributaris hagin presentat.
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents d’ingrés.
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol benefici o incentiu

fiscal i devolucions tributàries.
f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les actuacions

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

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

h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local puguin portar a terme
les seves funcions.
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i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres elements quan sigui
necessari per determinar les obligacions tributàries.

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

3. La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d’infraccions i sancions establert en la Llei general tributària
i  en  les  disposicions  que  la  desenvolupen,  especialment  l’ara  vigent  Reglament  de  règim  sancionador
tributari, en la mesura que sigui d’aplicació, o la disposició que el substitueixi, així com l’altra normativa que
s’aprovi al respecte.

Article 54. Personal inspector
1. Les  actuacions  de  comprovació  i  investigació  a  què  es  refereix  l’article  anterior  seran  realitzades  pels

funcionaris del Servei d’Inspecció, sota la immediata supervisió de qui en tingui la direcció, qui en dirigirà,
impulsarà i coordinarà el funcionament, amb la preceptiva autorització de l'alcalde.

2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets
o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no tinguin la consideració de
funcionaris.

3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a terme  les funcions
inspectores  que  els  corresponguin.  Les  autoritats  públiques  hauran  de  prestar-los  la  protecció  i  l’auxili
necessaris per a l’exercici de la funció inspectora. 

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

5. L'Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti per a l’exercici del
seu treball.

Article 55. Classes d’actuacions
1. Les actuacions inspectores podran ser:
a) de comprovació i investigació,
b) d’obtenció d’informació amb transcendència tributària,
c) de valoració,
d) d’informe i assessorament,
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en la Llei general tributària, en el text refós de

la Llei reguladora de les Hisendes locals, en el Reglament general de la inspecció dels tributs i en les altres
disposicions que siguin d’aplicació.

3. L’exercici de les funcions pròpies de la inspecció s’adequarà al corresponent pla de control tributari aprovat
per l'alcalde.

Article 56. Lloc i temps de les actuacions
1. Les actuacions de comprovació  i  investigació  podran desenvolupar-se indistintament,  segons decideixi  la

inspecció:
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant tingui el seu

domicili, despatx o oficina.
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.
c) Al lloc on existeixi alguna prova, al menys parcial, del fet imposable o dels pressupostos de fet de l’obligació

tributària.
d) A  les  oficines  de  l’Ajuntament,  quan  els  elements  sobre  els  qual  hagin  de  realitzar-se  puguin  ser-hi

examinats.
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc on hagi de desenvolupar-se, cosa que es farà constar en la

corresponent comunicació o diligència.
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment l’horari d’obertura al

públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la
jornada laboral d’oficina de l’activitat que hi es realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es
facin en altres hores o dies.

Article 57. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en el seu cas, períodes

afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de formular dins 15 dies comptadors
des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser atesa en el  termini dels sis mesos següents a la
sol·licitud.

2. Les  actuacions  inspectores  es  podran  iniciar  mitjançant  comunicació  notificada  degudament  a  l’obligat
tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició del personal inspector o
aporti la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o personant-se la Inspecció sense prèvia
notificació en les empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan
amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per a
desenvolupar-la. 

3.  Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació tributària i període
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comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements d’aquesta obligació i així s’adverteix en
la  comunicació  d’inici  d’actuacions  o  en  la  de  modificació  de  les  ja  iniciades.  En  aquest  últim  cas,  si
s’haguessin acabat amb una liquidació provisional, els fets regularitzats en l'actuació no podran tornar a ser
objecte d’un nou procediment. 

4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que haurà d’acreditar
degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi constància fidedigna. En aquest
cas, les actuacions corresponents s’entendran realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui
de manera fefaent la representació i n’hagi assabentat a la Inspecció. 

5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es desenvolupin
activitats  sotmeses  a  gravamen,  existeixin  béns  subjectes  a  tributació,  es  produeixin  fets  imposables  o
supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna prova, quan es consideri necessari per a la
pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari,
caldrà el seu consentiment previ o, si no ho dóna, l’oportuna autorització judicial. 

6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà els fets, actes o
negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la qualificació prèvia que aquest els hagués
donat. 

7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si  han concorregut o no en els períodes afectats les
condicions o els requisits exigits al  seu moment per a concedir o reconèixer qualsevol  benefici  fiscal.  Si
s’acredités  que  no  ha  estat  així,  la  Inspecció  podrà  regularitzar  la  situació  de  l’obligat  tributari  sense
necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de concessió o reconeixement. 

8. Les actuacions d’Inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, informes, actes i la
resta  de  documents  en  què  s’incloguin  actes  de  liquidació  i  altres  acords  resolutoris.  Les  actes  són  els
documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de recollir-hi els resultats de les seves actuacions,
proposant-hi, a més, la regularització que escaigui o declarant-hi que la situació tributària de l’obligat és
correcta. Les actes fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s'acrediti el contrari; si
els obligats tributaris accepten els fets hi recollits, aquests es presumeixen certs i només podran rectificar-se
mitjançant prova d'haver incorregut en un error de fet. 

9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en cap que es fan en
la normativa estatal d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal que exerceixi aquesta funció i, en altre cas,
a l’Alcalde.

Article 58. Terminació de les actuacions inspectores
1. Les  actuacions  inspectores  hauran  de  prosseguir  fins  enllestir-les,  en  un  termini  màxim  de  18  mesos

comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant
d’aquestes, o de 27 mesos si l'import net de la xifra de negocis de l'obligat tributari és igual o superior al
requerit per a auditar els seus comptes, i s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici d'actuacions.
No obstant això, aquest termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les circumstàncies previstes
als paràgrafs 4t i 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria. 

2. Les actuacions inspectores es donaran per acabades quan, a judici de la Inspecció, s’hagin obtingut les dades
i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització que calgui o per a considerar correcta la situació
tributària  de  l’obligat.  Tot  just  en  aquest  moment  es  notificarà  l’inici  del  tràmit  d’audiència  previ  a  la
formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-
les. 

3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, de disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari  o el  seu
representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre-les o a subscriure-les, s’han d’estendre
actes  de  disconformitat.  La  negativa  a  signar-les  es  considerarà  un  refús  de  la  notificació  i  en  cas
d'incompareixença el termini es comptarà fins la data que s'hagi fet un intent de notificació que contingui el
text íntegre de la resolució. 

4. Les  actes  que  estengui  la  inspecció  tributària  municipal  tindran  el  contingut,  tramitació  i  efectes  que
estableixen  els  articles  153,  155,  156  i  157  de  la  Llei  general  tributària  i  la  normativa  dictada  per  a
desenvolupar-los. 

5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o disconformitat, es
donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la
proposta de regularització que es vagi a formular. 

6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o simultani per l’òrgan
competent per a liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde.

SECCIÓ VI. RÈGIM SANCIONADOR

Article 59. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries
1. En matèria  de  tributs  locals  serà  d'aplicació  el  regim d'infraccions  i  sancions  regulat  en  la  Llei  general

tributaria i en les  disposicions que la desenvolupin i complementin, especialment el Reglament general del
regim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 d'octubre).

2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a l’apartat 4 de l’article
35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis,
en el benentès que l’Administració hagi acreditat prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si
en una infracció  tributària  concorre més d’un subjecte  infractor,  tots  quedaran obligats  solidàriament  al
pagament de la sanció.
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3. Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal.
4. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció tributària quan

hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan hi concorri força major,
quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que
haguessin  salvat  el  seu  vot,  quan  adeqüin  la  seva  actuació  als  criteris  manifestats  per  l’Administració
tributària competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies
o  d’altres  obligats,  sempre  que,  en  aquest  últim  cas,  hi  hagi  una  igualtat  substancial  entre  les  seves
circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels
programes informàtics facilitats per la pròpia Administració tributària.

5. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva situació abans que
se  li  hagi  comunicat  l’inici  d’un  procediment  de  gestió  o  inspecció  tributàries.  Si  l’ingrés  es  fa  amb
posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter de a compte de la liquidació que procedeixi i no minvarà les
sancions que calgui imposar.

6. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques infractores. Si es
trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els termes establerts en l’art 40 de la
Llei general tributària.

7. El  nou  règim  sancionador  que  ha  instaurat  la  Llei  general  tributària  ara  vigent  serà  d’aplicació  a  les
infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti més favorable per al subjecte
infractor i que encara no sigui ferma la sanció que se li ha imposat.

Article 60. Concepte i règim d’infraccions i sancions tributàries
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que

estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en la Llei reguladora de les hisendes locals o en
una altra llei.

2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li correspon una
multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas s’escaigui.

3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es presentin declaracions,
s’hi  incloguin  fets  o  operacions  inexistents  o  amb imports  falsos  o  s’hi  ometin  totalment  o  parcialment
operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del
deute tributari, sempre que la incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la
sanció sigui superior al 10 per cent.

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

5. Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, amb multa fixa o
proporcional i, si cal, amb sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts
en l’article 186 de la Llei general tributària.

6. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits en l’article 187
de la Llei general tributària, si en resulten aplicables:

a) Comissió repetida d'infraccions tributàries.
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local.
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació.
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no interposa recurs

de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació resultant o signa un acta amb acord o
de conformitat en un procediment d’inspecció.

7. Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament.
8. La reducció per conformitat, que serà d’un 50 per cent en les actes amb acord i d’un 30 per cent en els

supòsits de conformitat, només serà aplicable quan la infracció consisteixi en:
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta.
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris per

practicar liquidacions.
c) Obtenir indegudament devolucions.
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals.
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents.
9. Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs contenciós

administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, si no ingressa en període
voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa
recurs o reclamació contra la regularització.

10. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà en un 25 per cent
si s’ingressa l’import restant en període voluntari sense sol·licitar ajornament o fraccionament i no s’interposa
recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més
tràmit que la notificació a l’interessat.

11. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut cometre. També
s’extingeix si  s’ultrapassa el  termini de prescripció per imposar les  sancions corresponents, que serà de
quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions corresponents. Aquest termini de prescripció
s’interromprà per qualsevol  acció  de l’Administració  tributària de què en tingui  coneixement l’interessat,
dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se una sanció.
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Article 61. Classificació de les infraccions i sancions tributàries
1. Deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de cada tribut local la totalitat o una part del

deute que en resultaria de l’autoliquidació correcta,  llevat que es regularitzi  voluntàriament la situació a
l’empara de  l’article  27 de  la  Llei  general  tributària  o  s’hagués  presentat  l’autoliquidació  sense  efectuar
l’ingrés que se’n derivi, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 191 de l’esmentada Llei, que
es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article.

2. Incomplir  l’obligació de presentar de forma completa i  correcta les  declaracions o documents necessaris
perquè  l’Administració  tributària  local  pugui  liquidar  adequadament  els  tributs  que  no  s’exigeixen  per
autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la situació a l’empara de l’article 27 de la Llei general
tributària, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 192 de l’esmentada Llei, que es qualificarà i
sancionarà segons disposa aquest article.

3. Obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut local constitueix una infracció
tributària tipificada en l’article 193 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
aquest article.

4. Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals derivats de la normativa de cada tribut
local,  mitjançant  l’omissió  de  dades  rellevants  o  la  inclusió  de  dades  falses  en  autoliquidacions,
comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin obtingut, constitueix una infracció
tributària tipificada en l’article 194 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
aquest article.

5. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris a compensar o
deduir  en la base o en la quota de declaracions futures,  pròpies o de tercers,  constitueix una infracció
tributària tipificada en l’article 195 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa
aquest article. 

6. També es consideraran infraccions tributàries:
a) No presentar en el termini fixat autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic per

a la Hisenda local, o incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal.
b) Presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o declaracions sense que es

produeixi  perjudici  econòmic per a la Hisenda local,  o contestar de la mateixa manera els requeriments
individualitzats d’informació.

c) Incomplir les obligacions comptables i de registre.
d) Incomplir les obligacions de facturació o documentació.
e) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del NIF o d’altres números o codis.
f) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració tributària local.
7. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen els articles 198 a

203 de la Llei general tributària.

Article 62. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador en matèria tributària local s’aplica tenint en compte les normes especials de la

Llei  general  tributària  sobre  potestat  sancionadora,  les  disposicions  reglamentàries  de  desplegament
d’aquesta normativa i les normes reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa.

2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als d’aplicació dels tributs,
llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada.

3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant notificació de l’acord de
l’òrgan competent. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o entitat que hagués
estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o
s’entengués notificada la liquidació o resolució derivada d’un procediment iniciat mitjançant declaració o d’un
procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció.

4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes especials sobre
actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general tributària i les normes sobre la
seva instrucció que estableix l’article 210 de l’esmentada llei.

5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en un termini de sis
mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la notificació de la resolució que calgui. Si
s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix l’inici d’un procediment nou.

6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, inspecció o
recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap, i serà instruït pel funcionari que es
designi a aquest efecte.

7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l'alcalde o l’òrgan en qui delegui.
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició davant de l’Alcaldia,

previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser
impugnades en via administrativa.

9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, llevat que s’hagi
impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs
contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat
d’aportar cap garantia per aconseguir aquesta paralització de l’execució.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de les Ordenances fiscals
Els  beneficis  fiscals  concedits a l’empara de les  ordenances fiscals d’aquest municipi  i  que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i
quan es prevegi la seva 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 en
l’exercici objecte de tributació. 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini
l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici que es tracti. 

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
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.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S'autoritza l'Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i l'aplicació de la
present ordenança.

Segona
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 1.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1. Disposicions generals
1. D'acord amb allò que preveu l'article 59 en relació amb l'art. 15.2, tots dos del Reial decret legislatiu 2/2004,

de  5  de  març,  d’aprovació  del  text  refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals  i  normes
complementàries, s'estableix com a tribut directe de caràcter real l'Impost sobre béns immobles, regulat pels
articles 60 i següents de la Llei esmentada.

2. A més, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions concordants o complementàries dictades per
tal de desplegar la normativa assenyalada.

Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre béns immobles està constituït per la titularitat dels drets sobre els béns

immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials següents:
a) d’una  concessió  administrativa  sobre  els  propis  immobles  o  sobre  els  serveis  públics  als  quals  estiguin

afectes,
b) d’un dret 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 en l’apartat anterior per l’ordre establert

determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats previstes.
3. Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de

béns  immobles  de  característiques  especials  els  definits  així  en  les  normes  reguladores  del  Cadastre
Immobiliari.

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

5. No estan subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic,

sempre i quan siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els béns immobles propietat dels municipis  on estiguin enclavats: 
 Els de domini públic,  afectes a l’ús públic.
 Els de domini públic,  afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, excepte quan es

tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
 Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius a títol de contribuent, les persones físiques i jurídiques i així mateix les herències

jacents,  comunitats  de  béns  i  altres  entitats  que,  sense  personalitat  jurídica,  constitueixen  una  unitat
econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que siguin: 

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

b) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics situats al  terme municipal.
c) Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics situats al terme municipal.
d) Propietaris  de béns immobles urbans o rústics  sobre els  quals  no recaiguin drets  reals  d'usdefruit  o  de

superfície i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni siguin afectes a la prestació de serveis
públics la gestió dels quals s'efectuï en la forma de concessió administrativa.

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

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

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

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

5. L'Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet 
imposable.

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,
essent 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.  Una
vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al padró de l'exercici en què
s'acordi la divisió, sempre i  quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al  padró de
l’impost  de  l’exercici  immediatament  posterior  i  es  mantindran  en  els  successius  mentre  no  se'n  sol·liciti  la
modificació.
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 4 d'aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d'obligats
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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. No  està  prevista  la  divisió  del  deute  en  les  liquidacions  d'ingrés  directe  emeses  per  aquesta
Administració.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes  d'un  import
inferior als mínims establerts als apartats 1.h) i 1.j) de l’article 5.

6. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de ‘habitatge a un
dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de ‘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.

7. 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
meritament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents. 

Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables  tributaris  les  persones físiques  i  jurídiques  determinades  com a tals  a  la  Llei  General

Tributària i a 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

els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats

sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

4. 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. 

5. A l’efecte d’allò 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. 

6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es refereix el
punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.

Article 5. Exempcions 
1. Gaudiran d'exempció els béns següents:
a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals i  estiguin directament

afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la
defensa nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.
c) Els de la Església catòlica en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre

assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques, legalment
reconegudes, en els termes previstos en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que
disposa l’article 16 de la Constitució

d) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
e) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de

reciprocitat, els dels governs estrangers, destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus
organismes oficials.

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

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

h) Els de naturalesa urbana la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 €
i) Els de naturalesa rústica, en el  cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la

totalitat dels béns rústics sigui inferior a  6 €
2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment  o parcial, 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. 

b) Els declarats expressament i particular monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa
vigent en el moment del meritament de l’impost. 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret que els resulti
d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal
de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol
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de contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes
autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats
locals.

c) La superfície  de  les  forests  en què es realitzin  repoblacions  forestals  o  regeneració  de  masses  d’arbres
subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció
tindrà una durada de quinze anys, comptats  a partir  del  període impositiu  següent al  que es realitzi  la
sol·licitud.

d) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 3 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. 
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. 

3. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 2.a), 2.b) i 2.c), 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. 

Article 6. Bonificacions 
1. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’impost, sempre i quan així es sol·liciti

pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les
empreses  d’urbanització,  construcció  i  promoció  immobiliària  tant  d’obra  nova  com  de  rehabilitació
equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns dels seu immobilitzat. El termini de gaudi de la bonificació
comprendrà des del  període  impositiu  següent  a aquell  en que  s’inicien  les  obres fins  el  posterior  a la
finalització  d’aquestes,  sempre  que  durant  aquest  temps  es  realitzin  obres  d’urbanització  o  construcció
efectiva, i, sense que l’esmentat termini de gaudi pugui excedir dels tres períodes impositius.

2. Per gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els requisits següents:
a) Acreditar la data del començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del

certificat d'inici  de les obres signat pel tècnic competent i  visat pel col·legi professional corresponent. El
termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en
tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa. 
Aquest requisit és necessari per tal de determinar l’inici del període objecte de la bonificació.

b) Acreditar en el moment de la sol·licitud, que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i
promoció  immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts socials.

c) Acreditar  en  el  moment  de  la  sol·licitud,   que  l'immoble  objecte  de  la  bonificació  no  forma  part  de
l'immobilitzat, mitjançant certificació de l'administrador de la societat, o fotocopia de l'últim balanç presentat
davant l’ Agència estatal d’administració tributària, a efectes de l'impost sobre Societats.

d) Presentar en el moment de la sol·licitud, una còpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé.

e) Caldrà  acreditar  l’estat  efectiu  de  les  obres  a  31  de  desembre  de  cada any  (mentre  es  realitzin  obres
d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins dels quinze dies
primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa. 
Aquest requisit és necessari per tal de determinar el final del període objecte de bonificació.

f) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres o del
document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.

g) Presentar  fotocòpia  dels  plànols  de  situació  i  emplaçament  de  la  construcció/urbanització/rehabilitació,
objecte de la sol·licitud.

h) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
Aquesta bonificació, no és acumulable amb la bonificació de l’article 6, apartat 3 (habitatges de protecció
oficial). 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d’ambdues, s’aplicarà la
bonificació de major quantia.

3. Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l’Impost sobre béns immobles els habitatges
de Protecció Oficial, i els que resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de la Generalitat de
Catalunya, durant un termini de tres anys comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva, que
haurà  d'ésser  acreditada  en  el  moment  de  la  sol·licitud.  Aquesta  bonificació  es  concedirà  a  petició  de
l’interessat,  la  qual  podrà  efectuar-se  en  qualsevol  moment  anterior  a  la  finalització  dels  tres  períodes
impositius de durada d’aquest i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en
que es sol·liciti.

4. Gaudiran  d’una  bonificació  del  95  per  100  de  la  quota  íntegra  els  béns  de  naturalesa  rústica  de  les
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra, d’acord amb el que preveu la Llei 20/1990, de
19 de desembre sobre règim fiscal de les cooperatives.

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

a) Categoria general: de 3 a 4 fills (o dos, si un és disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei:
bonificació del 65 per 100
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b) Categoria especial: 5 fills o més (o quatre, si un és disminuït/da), i les equiparacions que determini la llei:
bonificació del 80 per 100.

6. Els requisits per gaudir-ne són els següents:
a) Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 40/2003, 18 de novembre, de protecció

a les famílies nombroses,  i estant en possessió del títol corresponent vigent.
b) El subjecte passiu de l'IBIU ha de ser membre de la família nombrosa.
c) Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família.

S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal
d'habitants.

d) Requisits de renda: La suma dels ingressos íntegres de l’Impost sobre la renda de les persones físiques
corresponents als membres de la família nombrosa no pot excedir de 45.000 euros. Aquesta quantitat es
podrà incrementar en 15.000 euros, per cada fill que excedeix del nombre total i que la legislació vigent
exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de nombrosa.

Fills  Límit imposable
3
4
5
6
7
8
9

 45.000€
 60.000€
 75.000€
 90.000€
105.000€
120.000€
135.000€

e) Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual  acompanyaran la
documentació següent :

 Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent
 Certificat de convivència
 Fotocòpia de la última declaració de renda presentada dels membres de la unitat familiar
7. Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives

liquidacions adquireixin fermesa.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa
i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

8. En aquells supòsits on la propietat de l'immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista
en  aquesta  Ordenança  per  als  titulars  de  famílies  nombroses  s´aplicarà  a  la  quota  corresponent  al
percentatge de propietat que ostenti al subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família
nombrosa.

9. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles destinats a
habitatges en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent
del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals. 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de cinc anys. i es mantindrà,
dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives
liquidacions adquireixin fermesa.

10. Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:

a) Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
b) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat

davant l'Ajuntament.
c) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on consti la

data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya
d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

11. Tindran dret a una bonificació del 50%, en la quota íntegra de l’impost, i fins un màxim de 300,00 euros per
habitatge, els immobles propietat de persones físiques que s’adscriguin al Programa Borsa de mediació per al
Lloguer Social  de de Granollers. El propietari sol·licitarà la bonificació aportant el document d’adscripció de
l’habitatge., i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.

a) El Ple de la Corporació, previ informe favorable de l'Oficina d'Habitatge, declararà la concurrència de situació
d'especial interès municipal mentre concorri la circumstància d'immoble cedit a la borsa de lloguer.

b) Un cop concedida no serà precís que la sol·licitud sigui reiterada per la seva aplicació en períodes futurs,
mentre  es  mantinguin  les  condicions  que  en  van  justificar  la  seva  concessió.  La  comprovació  de  la
concurrència dels requisits es realitzarà d'ofici, i en cas de no complir-se es procedirà a la regularització de la
situació tributària del subjecte passiu. No obstant, aquest últim queda obligat a comunicar qualsevol variació
de les circumstàncies que van justificar la seva concessió.
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Article 7. Base imposable 
1. Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles urbans o rústics. 
2. Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els supòsits i de la manera que la

Llei d'hisendes locals o normativa específica vigent ho reguli.

Article 8. Base liquidable
1. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'estableixin.
2. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, es competència de la Gerència
Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Econòmic administratiu Regional de Catalunya.
3. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de
declaració,  comunicació,  sol ・ licitud,  esmena  de  discrepàncies  i  inspecció  cadastral.  En  aquests  casos,  la  base
liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributaria corresponent.
4. 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.
5. Tractant-se de bens 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, tingues prèviament assignat. En defecte d'aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent
del que 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.
6. 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 diferencia 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.
7. El valor base, en cas de tractar-se de bens urbans, serà el que 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.
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) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de
pressupostos generals de l'Estat determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà la
base liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita actualització.
d)  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 diferencia positiva entre el nou valor
cadastral i el seu valor base. Aquesta diferencia es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat.
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les
Lleis de pressupostos generals de l'Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, en
cada any,  la  diferencia positiva entre el  valor  cadastrals  resultant  de dita actualització  i  el  seu valor base.  Dita
diferencia 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 bens de classe diferent de la que tenien, el valor base es calcularà d'acord
amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
8. 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.
9.Tractant-se de bens immobles de característiques especials el component individual de la reducció serà, en cada
any, la diferencia 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 que es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.
10. En cas de tractar-se de bens rústics construïts, el component individual de la reducció a que es refereix l'apartat 5
d'aquest article serà, en cada any, la diferencia positiva entre el primer component del valor cadastral de l'immoble
(Valor del sol 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.
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11. 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.

Article 9. Tipus de gravamen i quota 
1. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa rústega és  el 0,609 %.
2. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana  d’ús comercial, oci i hostaleria, industrial,

oficines i espectacles, i que tinguin un valor cadastral igual o superior a l’interval de valor  assenyalat a
continuació per a cada ús, i que a més, formin part del 10 per cent dels béns amb major valor cadastral per a
cada ús, d’acord amb les normes reguladores del Cadastre immobiliari, és el 1,007 %.  
L'interval de valor cadastral per a cada ús, es concretarà una vegada la Gerència del Cadastre remeti el
padró de l'Impost de bens immobles de naturalesa urbana per a l'exercici en curs.

Ús Clau Interval valor
cadastral

Comercial C 50.000
Oci i hostaleria G 50.000
Industrial I 50.000
Oficines O 50.000
Espectacles T 50.000

3. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial i per als béns de la resta
d’usos que no s’incloguin en l’apartat 2 d’aquest article, és del  0,886%.

4. El tipus de gravamen per als béns immobles de característiques especials és del 1,30%.

Article 10. Recàrrec
S’estableix un recàrrec del 50 % de la quota líquida per a aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats
amb caràcter permanent, i que compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament en desenvolupament del
que  disposa l’article  72.4  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de març d’aprovació  del  text  refós de  la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Aquest recàrrec es meritarà el dia 31 de desembre i serà liquidat per l’Ajuntament un cop constatada la desocupació
de l’immoble, juntament amb l’acta administratiu pel qual aquesta es declari.

Article 11. Període impositiu i acreditació de l'impost 
1. El període impositiu és l'any natural.
2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.
3. Les alteracions que facin referència  a immobles susceptibles d’inscripció cadastral que tinguin transcendència

a efectes d’aquest Impost  determinaran l’obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions que
portin a la seva inscripció en el  Cadastre immobiliari,  conforme a allò que estableixin les seves normes
reguladores.  Els  fets,  actes  i  negocis  que hagin  de ser objecte de declaració  o  comunicació  davant  del
Cadastre  immobiliari  tindran  efectivitat  en  el  meritament  d’aquest  impost  immediatament  posterior  al
moment en que  produeixin  efectes cadastrals.  L’efectivitat  de les  inscripcions cadastrals resultants  dels
procediments  de  valoració  col·lectiva  i  de  determinació  del  valor  cadastral  dels  béns  immobles  de
característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes del Cadastre immobiliari. En les sol·licituds
de llicència per Primera Ocupació, s’haurà d’acompanyar la documentació acreditativa de l’alta o variació
davant la Gerència del Cadastre.

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

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

6. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat, tenen efectivitat a
partir de l'any següent a aquell en què es produeixen, sense que l'eficàcia d'aquestes quedi supeditada a la
notificació dels actes administratius corresponents.

7. En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest, i als exercicis anteriors la quota satisfeta per
IBI en raó a altre configuració de l'immoble, diferent de la que ha tingut en realitat.

Article 12. Normes de gestió de l'impost 
1. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a valors rebuts com

les liquidacions per ingrés directe.
2. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds per acollir-s’hi han

d'ésser presentades a l'Administració municipal, davant la qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que
originen o justifiquen la modificació del règim.

3. 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 que es comptarà de la notificació expressa
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o des del dia següent a la finalització del període d'exposició pública dels padrons corresponents.
4. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini previst

per interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi la
garantia  pel  total  del  deute  tributari.  No  obstant  això,  en  casos  excepcionals,  l'alcaldia  pot  acordar  la
suspensió  del  procediment,  sense  prestació  de  cap  mena  de  garantia,  quan  el  recurrent  justifiqui  la
impossibilitat de prestar-ne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que
s'impugna. El període de cobrament per als valors rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i
s'anunciarà públicament. Les liquidacions d'ingrés directe han d'ésser satisfetes en els períodes fixats per la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que són:

a) Per a les notificacions rebudes dins la primera quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural següent.
b) Per a les notificacions rebudes dins la segona quinzena del mes, fins al dia 5 del segon mes natural següent.
c) Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, el deute s’incrementarà amb un

recàrrec del 5 per cent si es paga abans de rebre la providència de constrenyiment o del 10 per cent si
s’abona dins del  termini  ordinari  de pagament en període executiu  establert  per l’article  62.5 de la Llei
general tributària, o del 20 per cent més els interessos de demora corresponents, si el pagament s’efectua
passat aquest termini (art.26 i 28 de la Llei general tributària).

5. El cobrament dels rebuts domiciliats notificats col·lectivament, es fraccionarà en tres períodes.

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,  i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

Article 1. Naturalesa i fet imposable
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix en el seu article 59.1, amb caràcter obligatori, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es regularà
pels preceptes continguts en aquesta ordenança.

Article 2 
Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el rodatge dels vehicles que en
són objecte, amb excepció dels que s'assenyalin per estacionament en vies públiques municipals o aparcament vigilat.

Article 3
Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui
la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en l'article 4.
Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre
no hagi estat donat de baixa. A l'efecte d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles que disposen de
permisos temporals i matrícula turística.
No estan subjectes a l'impost:
1. 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.
2. Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica de càrrega útil no superior a 750 Kg.

Article 4. Exempcions i bonificacions
1. Estaran exempts d'aquest impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars
de  carrera  acreditats  a  Espanya,  que  siguin  súbdits  dels  països  respectius,  identificats  externament  i  a
condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. 
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu i/o oficina a Espanya i els seus funcionaris o
membres amb estatus diplomàtic.

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

d) Les  ambulàncies  i  altres  vehicles  directament  destinats  a  l’assistència  sanitària,  o  al  trasllat  de  ferits  o
malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a que es refereix la lletra A de l ’annex II del Reglament
general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així  mateix, estan exempts  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.  Es  considera  persona  amb
discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

Les exempcions previstes en aquests dos paràgrafs  no seran aplicables als subjectes passius que en siguin
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.

Per  poder  gaudir  de  l’exempció  a  què  es  refereix  l’apartat  anterior,  els  interessats  hauran  d’aportar  el
certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent.

Caldrà 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.

f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o  adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.

g) Els  tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària que tinguin la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

2. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen els apartats e) i g) de l’apartat 1, d’aquest article les
persones interessades hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matricula i la
causa del benefici, així com, justificar fefaentment el destí del vehicle.
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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. Tindran dret a bonificació:
a) Els vehicles històrics a què es refereix l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de

juliol, gaudiran d’una bonificació del 100% en la quota de l’impost.
El  caràcter  històric  del  vehicle  s’acreditarà  aportant  certificació  de  la  catalogació  com a  tal  per  l’òrgan
competent de la Generalitat.
La sol·licitud de bonificació s’ha de presentar amb anterioritat a que la liquidació hagi adquirit fermesa, per tal
de produir efectes des del mateix exercici. En cas contrari, la bonificació produirà drets a partir de l’exercici
següent.

b) Els vehicles, en funció del distintiu ambiental que tinguin, gaudiran d’una bonificació del 75 % sobre la quota
de l’impost, durant dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a partir de l’any següent al de la data de
matriculació:

• distintiu Zero emissions:   Vehicles 100 % elèctrics de bateria (BEV),  vehicles d’autonomia estesa
(REEV), i vehicles híbrids endollable (PHEV) amb una autonomia en mode elèctric de més de 40 km.

• Distintiu Eco:   Vehicles híbrids endollables amb menys de 40 Km. d’autonomia elèctrica,  Vehicles
híbrids no endollables (HEV), i vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat de petroli
(GLP).

La sol·licitud de bonificació s’ha de presentar amb anterioritat a que la liquidació hagi adquirit fermesa, per tal de
produir efectes des del mateix exercici. En cas contrari, la bonificació produirà drets a partir de l’exercici següent.

c) Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), que utilitzin combustible benzina o bioetanol amb emissions fins a
100 gr/Km. De CO2, gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota de l’Impost, durant un any, aplicable en
l’exercici següent al de la data de matriculació.

La sol·licitud de bonificació  s’ha de presentar amb anterioritat  a què la liquidació  hagi  adquirit  fermesa. Aquesta
bonificació no és acumulable amb la de l’apartat b).

En relació amb les bonificacions previstes als apartats b) i c), les persones interessades hauran d'acreditar les emissi -
ons corresponents al vehicle aportant fotocòpia del permís de circulació i  de la fitxa tècnica del vehicle o mitjançant la
base de dades de l’Instituto para la Diversificación Energética (IDAE). Les emissions són les declarades pels fabricants,
i es mesuren segons procediment normalitzat per tots els vehicles de la UE. 

Article 5. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de la primera adquisició dels vehicles. En

aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició.
2. L’impost s'acredita el primer dia del període impositiu.
3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o

baixa definitiva del vehicle. També serà procedent el prorrateig de la quota en els mateixos temes, en els
supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle o baixa per exportació del vehicle, i tot això
des del moment que es produeixi l’esmentada baixa temporal en el registre públic corresponent.

4. Quan se sol·liciti  la part proporcional d'un rebut que ha estat pagat fora del període voluntari legalment
establert,  que  hagi  comportat  també  el  pagament  de  recàrrec  i  d'interessos  de  demora  per  via  de
constrenyiment, només es procedirà a la devolució de la quantitat que resulti de prorratejar l’import principal
del rebut, sense possibilitat de retornar el recàrrec, els interessos ni aplicar-hi la proporcionalitat, perquè el
rebut  va  ésser  correctament  emès  i  el  seu  cobrament  es  totalment  ajustat  a  dret.  No  es  tracta  d'una
devolució d'ingressos indeguts sinó de la devolució d'ingressos  derivats de la normativa del tribut, a partir del
moment en que es produeix el pressupòsit  de fet desencadenant  previst per la norma d'aplicació.

5. En cas de discrepància entre la data de la informació  que faciliti  o  acrediti  l'interessat  sobre  les  dades
d’adquisició o transferència del vehicle o altre circumstància i les que constin en la Prefectura de Trànsit, als
efectes de la meritació de l'impost, aquest Ajuntament tindrà en compte a tots els efectes, les dades que
constin  en  la  Prefectura  de  Trànsit,  que  s’acreditaran  si  s'escau,  mitjançant  informe  que  emeti  aquest
organisme.

Article 6. Subjectes passius 
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35  de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals figuri el vehicle en el permís de circulació.

Article 7. Quotes
Les diferents quotes del present impost corresponents a cadascuna de les categories dels vehicles seran el resultat de
multiplicar les tarifes bàsiques establertes a l'article 95è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals pel
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coeficient “2”.
Sense  perjudici  de  les  modificacions  d'aquestes  tarifes  bàsiques  que  es  puguin  practicar  mitjançant  la  Llei  de
pressupostos generals de l'Estat, les quals determinarien de forma immediata la variació corresponent, les quotes
seran les que consten en l’annex adjunt a aquesta Ordenança. 
La potencia fiscal expressada en cavalls fiscals es 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. Caldrà tenir en compte, a més, les regles següents:

a) S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de persones i coses, per
mitjà de la supressió de seients i de vidres, l'alteració de les mides i de la disposició de les portes i altres
alteracions  que  no  modifiquin  essencialment  el  model  del  qual  deriva.  Les  furgonetes  tributaran  com a
turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, salvant els casos següents:

b) Si el vehicle era habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a autobús. 
c) Si el vehicle estava autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà com a camió.
d) Per a l'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la consideració de motocicletes i, per tant, tributaran

segons la capacitat de la seva cilindrada.
e) Quan es tracti  de vehicles articulats, tributaran simultàniament i  per separat el  que ocasioni la potència

tractora i els remolcs i semiremolcs que arrossegui.
f) Les  màquines  autopropulsades  que  puguin  circular  per  les  vies  públiques  sense  ésser  transportades  o

arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors.

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. Quan no figuri aquesta dada
en  l’esmentat  permís,  s’entendrà  que  la  competència  de  gestió,  inspecció  i  recaptació  de  l’impost  correspon  a
l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles.

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.

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  en  el  període  de  cobrament  que  es  fixarà  cada  any  i  que  es  farà  públic  mitjançant  els
corresponents edictes 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. 

3. 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. 

Article 10. Gestió per delegació
En el cas de noves matriculacions l'Ajuntament delega en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió de l'impost,
aplicant-se les normes contingudes en aquesta Ordenança a les actuacions que ha de dur a terme l'Administració
delegada.

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
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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
Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altre norma de rang legal que
afectin qualsevol element del present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

TARIFES 

Potència i classe de vehicle:
Turismes 

1. De menys de 8 cavalls fiscals 25,24
2. De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16
3. De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88
4. De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22
5. De 20 cavalls endavant 224,00

Autobusos 
1. De menys de 21 places 166,60
2. De 21 a 50 places 237,28
3. De més de 50 places 296,60

Camions
1. De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 84,56
2. De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil 166,60
3. De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil 237,28
4. De més de 9.999 kg. de càrrega útil 296,60

Tractors (comprèn els "tracto camions" i els tractors d'obres i camions)
1. De menys de 16 de cavalls fiscals 35,34
2. De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54
3. De més de 25 cavalls fiscals 166,60

Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
1. De menys de 1.000 i més de 750 Kg de càrrega útil 35,34
2. De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54
3. De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60

Altres vehicles
1. Ciclomotors 8,84
2. Motocicletes fins a 125 cc 8,84
3. Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 15,14
4. Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30
5. Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000cc 60,58
6. Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019, i  entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 1.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

Article 1. Fonament i naturalesa
D'acord amb els articles 15 i  59.2 de la Llei  reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial  decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb allò previst en els articles 100 a 103 de la mateixa llei, s'acorda
establir l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció,

instal·lació o obra per la qual s'exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència, s'hagi obtingut o no aquesta, o
per a la qual s'exigeixi la presentació d'una declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva
expedició  o control correspongui a aquest Ajuntament. 

2. Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l'apartat anterior, són les que estan subjectes a:
a) Les obres de nova planta i ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, l'ampliació, la modificació o

la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la disposició interior dels

edificis o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions existents.
c) Les obres de demolició o d'enderroc.
d) La construcció de guals per a l'entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública.
e) Les  construccions,  instal·lacions  i  obres  fetes  a  la  via  pública  pels  particulars  o  per  les  empreses

subministradores de serveis  públics,  entre les  quals  s'inclouen tant  l'obertura  de cales,  rases o pous,  la
col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses, i en general, qualsevol remoció del paviment
o voreres, com totes les obres que s'efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'allò que hagi
resultat destruït o malmès per les obres esmentades.

f) Les obres de tancament de solars o de terrenys.
g) Els  moviments de terres,  com desmunts,  explanacions, excavacions, terraplens,  llevat que aquests  actes

estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte d'urbanització o d'edificació aprovat o
autoritzat.

h) La nova implantació, l'ampliació o la modificació de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics.
i) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, activitats industrials, mercantils o professionals, a

serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
j) La instal·lació de rètols, tendals, aparells d'aire condicionat i altres elements visibles des de la via pública.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) Altres tipus de llicències urbanístiques no compreses en apartats anteriors.

Article 3. 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 35  de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària , que siguin propietaris
de la construcció,  instal·lació  o  obra,  siguin o  no propietaris  dels  immobles sobre els  quals  es realitzen
aquestes.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu contribuent, tindrà
la consideració de subjectes passius substituts del mateix els  qui  sol·licitin les  corresponents llicències o
presentin  les  corresponents  declaracions  responsables  o  comunicacions  prèvies,  o  els  qui  executin  les
construccions, les instal·lacions o les obres.

Article 4. Base imposable, quota i acreditació 
1. La base imposable estarà constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s’entén per

tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquesta, i es calcularà d'acord amb el que es disposa en
l'annex que s'acompanya. 

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

3. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
4. El tipus de gravamen serà el 3,451 %.
5. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no se'n  hagi

obtingut la llicència, o no s'hagi  presentat la declaració o comunicació prèvia corresponents.

Article 5. Normes de gestió
1. S'estableix el règim d’autoliquidació de l’impost com a forma de gestió del pagament provisional a compte.
2. L'Ajuntament facilitarà un model d'autoliquidació que contingui els elements tributaris imprescindibles per a la

liquidació de l'Impost.
Els subjectes passius han de presentar l'autoliquidació junt amb la sol·licitud de la llicència o la presentació de
la declaració responsable o de la comunicació prèvia, i ingressar-lo en el termini de 10 dies. Serà excepció el
supòsit de sol·licitud de llicència d'obra major, en què el subjecte passiu podrà auto liquidar l'Impost una
vegada concedida la llicència. El termini màxim per a realitzar l'ingrés serà de 10 dies després de la notificació
de la seva concessió, i caldrà acreditar el pagament de l’Impost en el moment de la seva meritació, per tal de
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retirar la llicència i fer-la efectiva. 
3. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia per a realitzar construccions,

instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar la documentació
necessària amb tota la informació per a l'exacta aplicació del tribut.

4. L'autoliquidació, una vegada ingressada, podrà ser objecte de verificació, comprovació o inspecció que podran
acabar amb l’aprovació d’una liquidació provisional o definitiva.
Per raons de cost i eficàcia, tan sols es practicaran liquidacions provisionals o definitives quan resultin quotes
líquides superiors a 6 euros. Si concorren amb altres conceptes simultanis del mateix deutor, aquest límit
s’aplicarà sobre la suma de les quotes líquides de tots els conceptes

5. Si després d’haver presentat autoliquidació es modifica o s’amplia el projecte, s’haurà de practicar una nova
autoliquidació d’acord amb les variacions del pressupost o projecte modificat.

6. Un cop finalitzades les obres, les construccions o les instal·lacions, s'haurà de presentar declaració definitiva
del  cost  final  de  l'obra,  construcció  o  instal·lació  corresponent,  i  es  practicarà,  si  s'escau,  la  liquidació
definitiva amb l’aportació de factures detallades o certificacions a origen de l’obra.

7. En les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, per no haver iniciat o
realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer el pagament, els serveis tècnics
d’urbanisme de l’Ajuntament emetran un informe en el  qual  es  faci  constar l’acceptació  municipal  de la
renúncia total o parcial per a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part
realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals.

A01rticle 6. Exempcions
1. Està exempta del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual

sigui propietari l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que estant subjectes a aquest impost,
vagin a ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament
de  poblacions  i  de  les  seves  aigües  residuals,  encara  que  la  seva  gestió  sigui  portada  per  organismes
autònoms tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.

Article 7. Bonificacions
1. De conformitat amb l'article 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text

refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  gaudiran  de  bonificació  de  la  quota  de  l’impost  les
construccions, instal·lacions i obres següents:

a) Les construccions, instal·lacions o obres que d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren
circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de treball. 
Són actuacions d’especial interès les següents:
a.1. Actuacions en què concorrin alguna de les condicions següents:

a.1.1. Actuacions que s'executi en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament.  En  aquest  cas,
se’ls aplicarà una bonificació del 95% de la   quota de l’impost a les que s’executin en terrenys qualificats com
a equipaments públics; i del 50% en els que s’executin en terrenys qualificats com a equipaments  privats.

a.1.2. Actuacions que s'executin per entitats sense ànim de lucre, en què se’ls aplicarà  una  bonificació  del
30% de la quota de l’impost.

Per aquesta graduació de la bonificació es valorarà les circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o
de foment de l'ocupació i, l'oportunitat i els interessos de la cuitat i de la població. En qualsevol cas es tindrà
en compte el  volum de població que es beneficiï  de l'obra i  de la instal·lació de què es tracti,  així  com
qualsevol altre criteri d'interès municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar en aquell cas concret.
Aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar per instància, aportant els informes corresponents que justifiquin el
percentatge de bonificació sol·licitat, i que hauran d'ajustar-se als que preveu aquesta ordenança.  

a.2. bonificació del 50 al 70 % a favor de les obres rehabilitació, manteniment i restauració d'edificis inclosos
en el catàleg general del patrimoni històric arquitectònic de Granollers:

70 % si el grau de protecció és I
60 % si el grau de protecció és II
50 % si el grau de protecció és III o V

a.3. bonificació del 40 al 90 % a les actuacions que afectin al subsòl en immobles o terrenys inclosos dins de
l’àrea de protecció arqueològica del catàleg general del patrimoni històric arquitectònic de Granollers, sempre
i quan sigui exigible una actuació arqueològica:

90%  si el grau de protecció és categoria 1
60 % si el grau de protecció és categoria 2 i 4
40%  si el grau de protecció és categoria 3
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La bonificació s’aplicarà únicament a la part de l’actuació que afecti al subsòl.

Aquestes   bonificacions s'hauran  de  sol·licitar,  en  qualsevol  cas,  abans  de la  finalització  de  l'obra.  Si  la
sol·licitud s'efectua en un moment posterior, a l'inici de l'obra, és a dir, quan s'hagi acreditat la liquidació
provisional de l'impost, no s'interromprà el procediment de recaptació de la liquidació i el subjecte passiu
tindrà dret, si s'escau, a la devolució d'ingressos indeguts. 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

Es delega a la Junta de Govern Local l'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal i la graduació
de la bonificació entre el 0 i el 95%.

a.4.  Les  obres  d’arranjament  i  embelliment  de  façanes  i  parets  mitgeres  descobertes,  de  rehabilitació  i
reforma de coberts i terrats, celoberts i elements comuns, dels edificis plurifamiliars, amb independència de si
es tracta d’un edifici en règim de propietat horitzontal o si es tracta d’una finca única. Tindran una bonificació
del 30% sobre la quota de l’impost.

b) Bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost sobre el pressupost de les obres de la instal·lació de
captació solar tèrmica i/o fotovoltaica , sempre que no sigui d'obligat compliment la seva implantació.

c) Bonificació del 50% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents
als habitatges de protecció pública

d) Bonificació del 90% cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres en
edificis existents que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Aquesta bonificació s'aplicarà sobre el pressupost de l'obra destinada a afavorir les condicions esmentades i
només serà aplicable quan no sigui obligatori per alguna ordenança, normativa o llei.

Les bonificacions establertes en aquest  article no són acumulables. Quan les construccions, instal·lacions o obres
fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit, s'aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d'import
superior.

Article 8
Les persones interessades en l’obtenció de l’exempció i les bonificacions establertes en aquesta ordenança, així com
en els supòsits que preveu el punt 3 de l´Annex, ho instaran a l’Ajuntament en sol·licitar la llicència corresponent,
acreditant suficientment la circumstància que els dóna dret a la seva obtenció; en cas que s’efectuï autoliquidació,
consignaran la nota d’exempció corresponent per a la seva comprovació posterior.

Article 9. Inspecció i recaptació 
La inspecció i la recaptació de l'impost es faran d'acord amb el que preveu la Llei general tributària, les altres lleis de
l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 10. Infraccions i sancions 
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.

Disposició addicional 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en que es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de que porten causa.

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 31 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,  i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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ANNEX/ DETERMINACIONS DE LA BASE IMPOSABLE EN FUNCIÓ DEL COST MATERIAL DE L'OBRA
1. Per a obra nova, la base imposable es determinarà pel producte del nombre de metres quadrats de superfície

construïda, pel mòdul de  1.263,49 euros,  i pel coeficient assignat en aquest quadre: 

I. Edificis o habitatges plurifamiliars i conjunts unifamiliars, entre mitgeres Cofe.

 > 125 m2 superfície útil, per habitatge 0,80

 < 125 m2 superfície útil, per habitatge 0,70

II. Edificis d’habitatges unifamiliars entre mitgeres, aïllats o aparellats

 > 125 m2 superfície útil, per habitatge 1,00

 < 125 m2 superfície útil, per habitatge 0,80

III. Edificis industrials, plantes destinades a aparcaments i serveis

 Cobert o magatzem 0,20

 Altres edificis industrials i aparcaments 0,30

IV. Edificis comercials i administratius entre parets mitgeres, i locals en planta
baixa 

0,60

V. Edificis comercials i administratius, aïllats 0,80

 

VI. Edificis especials

 Hotelers, turístics, espectacles i activitats esportives, no inclosos en altres apartats 1,50

 Edificis sanitaris 1,20

VII. Instal·lacions esportives

 Pistes de terra compactada, formigó, asfalt, herba, paviments especials o terra batuda 0,30

 Grades descobertes 0,50

 Piscines descobertes 0,70

 Edificis esportius (piscines, gimnasos, poliesportius…) 1,00

VIII. Edificis d’equipaments, no inclosos en altres apartats 2,00

2. A les obres de reforma la base imposable serà el pressupost d’execució material del projecte tècnic.
3. Altres obres o instal·lacions  no incloses en  el  punt  1 i  2  d’aquest  annex,  i  subjectes  a llicència  d'obra,

comunicació prèvia, o declaració responsable,  la base imposable es determinarà d'acord amb el pressupost
presentat per les persones interessades, sempre que aquest estigui visat pel col·legi oficial corresponent,
quan això constitueixi un requisit preceptiu.
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OF 1.4 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

Article 1. Disposició general
D’acord amb el que disposen els articles 15.1 i 16.1 en relació amb els articles 59.2 i del 104 al 110 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost, l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i
que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió
de qualsevol dret real de gaudi, que limita el domini, sobre els béns esmentats.

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic a causa de mort 
b) Declaració  formal d'hereus sense testament
c) Negoci jurídic entre vius, sia de caràcter onerós o gratuït
d) Alienació en subhasta pública
e) Expropiació forçosa

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de
rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor
que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’impost sobre béns immobles,
amb independència que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o al 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 l'efecte 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 3.- 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 a favor seu i en
pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.

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, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de la
dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa indivisible.

4.  L'adjudicació  de  béns  immobles  per  part  de  les  societats  cooperatives  d'habitatges  a  favor  dels  seus  socis
cooperativistes.

5. 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 23 del Text refós de la Llei del
sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre. 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.

6. 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.

7. 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 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost
sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del negoci o d'actius o
passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de
crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària. 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una societat per a
la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de

40 de 189



Ajuntament de Granollers Ordenances fiscals 2020

deutes relacionats amb el sòl  per a promoció  immobiliària i  amb les construccions i  promocions immobiliàries,  a
l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment immediatament anterior
a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social,
als  fons  d'actius  bancaris  (FAB),  a  que  es  refereix  la  disposició  addicional  desena  de  la  Llei  9/2012,  de  14  de
novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris (FAB) durant
el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons,
previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d'entitats de crèdit.

14.  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 del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats
anònimes esportives.

15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de terrenys, respecte de les quals el subjecte
passiu  acrediti  la  inexistència  d’increment  de  valor,  tret  que  l’Administració  pugui  demostrar  que  s’ha  produït
increment de valor.

El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar les proves que acreditin la
inexistència d’increment de valor.

En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de
manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions citades en els
apartats anteriors.

Article 4. Exempcions
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de bens 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 propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora
o rehabilitació en aquests immobles.

c) 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  primer 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 de la meritació de l’impost.

d) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de la vivenda habitual del deutor hipotecari
o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa,
contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix estaran exemptes les transmissions de la vivenda habitual, quan concorrin els anteriors requisits,
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

Per tenir dret a l'exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre membre de la
seva unitat familiar, no disposi en el moment de poder evitat l'alienació de la vivenda, d'altres bens o drets en
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit.
No  obstant,  si  amb  posterioritat  es  comprovés  el  contrari,  es  procedirà  a  girar  la  liquidació  tributària
corresponent.

A aquests efectes es considerarà vivenda habitual:
Aquella en la qual hagi estat empadronat el contribuent , al menys fins a qualsevol dia dels dos anys anteriors
a la data de la transmissió.
Quan l'habitatge que es transmeti hagués deixat de ser la vivenda  habitual, per haver traslladat el ciutadà la
seva residència  al  nou habitatge, en qualsevol  moment posterior  a l'inici  del procediment de l'execució
hipotecària.
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Amb relació al concepte de unitat familiar , s'estarà al que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre,
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre
Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes s'equipararà el matrimoni
amb la parella de fet legalment inscrita.

2. També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte
passiu recaigui sobre les persones o les entitats següents:

a) L'Estat,  les  Comunitats  Autònomes  i  les  Entitats  Locals,  a  les  quals  pertanyi  el  municipi,  així  com  els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i
de dites entitats locals.

b) El municipi de Granollers i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, així com les seves
respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l’Estat.

c) 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
limitadors del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà efectuar en el termini previst a  l'article 17è
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.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes d'acord amb el que es
preveu en el Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades.

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

f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes concessions.
g) La Creu Roja Espanyola.
3. Estaran exemptes de pagament les liquidacions, la quota tributària de les quals, resulti no superior a 6 euros.

Article 5. Bonificacions
1. Les  transmissions   de  l'habitatge  habitual  realitzades  a  títol  lucratiu  per  causa  de  mort  a  favor  dels

descendents i  ascendents,  per naturalesa o adopció  en ambdós casos,  el  cònjuge i  la parella  de fet  del
causant, gaudiran de les bonificacions següents en la quota de l'Impost:

              % de bonificació                             Valor cadastral del sòl de l'habitatge al   temps de meritament de l'Impost

            95 per cent                                                                  Inferior a 7.500 euros
            85 per cent                                                                  de 7.501 a 12.500 euros
            60 per cent                                                                  de 12.501 a 22.500 euros
            30 per cent                                                                  més de 22.500 euros  

2. Condicions de la bonificació:  

a) Que la finca que es transmet sigui l’habitatge habitual del causant,  i de les persones a favor de les quals es
produeix la transmissió, almenys durant els dos anys immediatament anteriors a la data de la transmissió A
aquests efectes es considerarà habitatge habitual la residència on figurin empadronats.

b) S'entendrà  que s'acredita la convivència, quan el contribuent o el causant, figurin empadronat en un centre
assistencial  en  el  moment  de  la  defunció,  fins  a  qualsevol  dia  dels  10  anys  anteriors  a  la  data  de  la
transmissió « mortis-causa».

c) L'habitatge, un traster i fins a dues places d'aparcament es poden considerar conjuntament com l'habitatge
habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

d) Que  els hereus no disposin ni heretin en el moment de la defunció del causant,  cap altre immoble urbà , a
excepció de la finca transmesa.

e) Si s’ha concedit aquesta bonificació, la finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes “inter vius” dins
del termini de tres anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort i l’Ajuntament o les persones
interessades han de realitzar la liquidació o l'autoliquidació provisional tenint en compte la bonificació. Passat
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el  termini  de tres anys,  si  no s’ha realitzat  cap transmissió  onerosa per actes “inter vius”,  la  liquidació
esdevindrà definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes “inter vius”, l’Ajuntament ha de realitzar
la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.

f) Les persones que vulguin gaudir d'aquesta bonificació han de sol·licitar-la dins del termini establert en l’article
17,2.b) d’aquesta ordenança.

Article 6. Subjectes passius 
1. Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi amb limitació de

domini, a títol lucratiu, el qui adquireix el terreny o el qui en favor del qual es constitueixi o es transmeti el
dret real de què es tracti.

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

c) En  els  supòsits  a  què  fa  referència  la  lletra  b),  tindrà  la  consideració  de  subjecte  passiu  substitut  del
contribuent, la persona física o jurídica o l'entitat a què es refereix  l'article 35  de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària , que adquireix el terreny o se li constitueixi o transmeti al seu favor el dret real
de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

d) En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret llei
6/2012, de 9 de març de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de
la dació en pagament de la seva vivenda prevista en l'apartat 3 de l'annex de l'esmentada norma, tindrà la
consideració  de subjecte passiu substitut  del  contribuent  l'entitat  que adquireixi  l'immoble,  sense que el
substitut  pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.

Article 7. Successors i responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària i a
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 els
termes previstos a la Llei general tributària.

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense
personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals.

Article 8. Base imposable

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

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

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

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys:  3,7
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 3,5
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 3,2
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 3,0

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps d'acreditació
d'aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

4.  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.

5. 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.
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6. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi, amb limitació de  domini, sobre terrenys de naturalesa
urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article anterior que representi, quant
al mateix, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles següents:

En el cas de constituir se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 % del valor cadastral del terreny
per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 % d'aquest valor cadastral.

Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint anys, serà equivalent al 70 %
del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en un 1 % per cada any que passi d'aquesta edat, fins al
límit mínim del 10 % del valor cadastral esmentat.

En el cas de que existeixin diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin simultàniament el dret indivisible, es tindrà
en compte el usufructuari de menor edat per a valorar el dret d'usdefruit.

Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerarà
com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100
% del valor cadastral del terreny usufructuat.

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

Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre el valor cadastral del terreny i
el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 % del valor cadastral dels terrenys sobre els
quals es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons
els casos.

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. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment
de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.

7. En al constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o del dret a fer la
construcció  sota  terra  sense  que  impliqui  l'existència  d'un  dret  real  de  superfície,  el  percentatge  corresponent
s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en
l'escriptura de transmissió o, si de cas hi manca, el que en resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum
de les plantes que s'han de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que
aquelles que s'han construït.

En cas que no s’especifiqui el nombre de plantes, caldrà atenir-se, per tal d’establir-ne la proporcionalitat, al volum
màxim edificable segons el planejament vigent.

8.  En  els  supòsits  d'expropiació  forçosa,  el  percentatge  corresponent  s'aplicarà  sobre  la  part  del  preu  just  que
correspongui al valor del terreny. Si el valor cadastral assignat al terreny és inferior, aquest prevaldrà.

9.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.

Article 9. Quota tributària
La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30 %.

Article 10 Meritament 
1. L’impost es merita::

a) Quan es transmeti 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 constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitat del domini, en la data en què tingui
lloc la constitució o la transmissió.

2.  Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents

privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari
públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant.
c) En les  transmissions per subhastes judicials  o  administratives,  la  data del  decret  d'adjudicació  que hagi

esdevingut ferm.
d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació.
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3. 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 limitador del domini sobre aquest i la
data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d'any.

Article 11. Nul·litat de la transmissió
1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o

la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió
del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre
que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de
cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que
els interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil.
Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarava
per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà motiu per a cap devolució.

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaurà la devolució de
l'impost pagat i  es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal  mutu acord, s'estimarà
l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

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

Article 12 . Gestió de l’impost
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una declaració segons el model que
aquest ha determinat, on es contindran els elements de relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació
corresponent.

2.Aquesta declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data de l’acreditació  de l'impost:
Quan es tracti d'actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils
Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del
subjecte passiu.

3. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi figurin els actes o els contractes que originen la imposició.

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost la liquidació es practicarà a la persona a nom de
la qual s'hagi presentat la declaració.

5. Aquesta persona estarà obligada a satisfer-la i només serà possible la divisió de la quota meritada quan es presenti
una declaració per a cadascun dels subjectes passius obligats al pagament.

6. En el cas de que el terreny  es trobi situat en una via sense denominació oficial, s'aportarà croquis o un plànol de la
situació de la finca on s'indiqui la localització exacte.

7.  Les liquidacions de l'impost  es notificaran íntegrament als  subjectes passius,  indicant  el  termini  d'ingrés i  els
recursos corresponents.

8. Per raons de cost i eficàcia, tant sols es practicaran liquidacions quan resultin quotes liquides superiors a 6 euros.

9.  Qualsevol notificació intentada en el darrer domicili declarat pel contribuent, i mentre no se n’hagi comunicat el
canvi, serà eficaç en dret i amb caràcter general a tots els efectes.

10. Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 12, també estan obligats a comunicar a
l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
- En els supòsits establerts en la lletra a) de l'article 7è d'aquesta ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci
jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
- En els supòsits establerts a la lletra b) d'aquest article, el comprador o la persona a favor de la qual es constitueixi o
es transmeti el dret real de què es tracti.

11. Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins la primera quinzena de cada trimestre, una
relació  o  un  índex comprensiu  de  tots  els  documents  que  han autoritzat  en  el  trimestre  anterior,  i  en  què  s'hi
continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu l'execució del fet imposable d'aquest impost,
amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins el mateix termini, una relació
dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a
coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquesta apartat s'entén sense perjudici del deure general de
col·laboració establert en la Llei general tributària.

12. Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el
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qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de
declaracions.

13. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o contracte
determinant  de  les  obligacions  tributaries  per  aquest   Impost,  sense  que  s'acrediti  prèviament  haver  presentat
l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat
anterior.

Article 13. Recàrrec d’extemporaneïtat i sancions 
1.  Si  la  presentació  de  la  declaració  s’efectua  un  cop  transcorregut  el  termini  previst  a  l'article  12  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 presenta la
declaració.

2. Constitueix infracció tributària tipificada a l‟article 192 de la Llei general tributària,  no presentar la declaració dins
els terminis assenyalats. 

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions que per les
mateixes infraccions corresponguin en cada cas, s‟ha d‟aplicar el règim regulat en la Llei general tributària i en el Reial
Decret 2063/2004, de 15 d‟octubre, regulador del règim sancionador tributari. 

Disposició addicionals.  Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin  remissions  a  preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són
automàticament  modificats  i/o  substituïts,  en el  moment  en què es produeixi  la  modificació  dels  preceptes  legals  i
reglamentaris de què porten causa.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 1.5 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Article 1. Principis generals
1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe obligatori, municipal, de caràcter real, els elements

estructurals del qual, són determinats en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en les disposicions que la modifiquin, la despleguin i la
complementin.

2. L'impost  sobre  activitats  econòmiques  serà  exigible  pel  mer  exercici,  en  aquest  terme municipal  de  les
activitats que s'hi subjectin.

Article 2. Naturalesa i fet imposable
1. L'impost  sobre activitats  econòmiques és un tribut  directe de caràcter real,  el  fet  imposable del  qual  el

constitueix el mer exercici d'activitats tant si s'exerceixen en un local determinat com si no, i tant si estan
especificades en les tarifes de l'impost com si no.

2. A l'efecte del que preveu el paràgraf anterior és considerarà activitat empresarial les agrícoles, ramaderes,
forestals, pesqueres, industrials, comercials, de serveis.

3. Es considerarà que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artística, quan suposa
l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un dels dos, amb la finalitat
d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

4. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitja admissible en dret i, en particular, pels
previstos a l'article 3 del Codi de Comerç. 

Article 3.  Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquest  impost  les  persones físiques o jurídiques i  les  entitats  a què es refereix

l'article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, sempre que facin qualsevol de les
activitats que originin el fet imposable en aquest terme municipal.

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, a l'efecte de les seves relacions amb la
hisenda pública.

Article 4. Responsables i successors 
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense
personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança General.

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 35 de la Llei

58/2003,  de  17  de  desembre,  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 en respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor
de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin 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.  donat  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 5. Supòsits de no subjecció
1. No són fets imposables en aquest impost l'exercici de les activitats següents:
a) L'alineació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses, degudament inventariats com a immobilitzat dos

anys abans de la data de transmissió i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els
hagués utilitzat durant el mateix període de temps.
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b) La venda de productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusives de decoració o guarniment de l'establiment. Contràriament,

està subjecte a l'impost l'exposició d'articles per regalar als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.

Article 6. 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 supòsits següents: 

 Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de: 
 fusió, escissió o aportació de branques d'activitat,
 transformació de societats,
 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,
 successió en la titularitat de l'explotació per familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o col·lateral

fins al segon grau inclusiu.
 Quan  es  tracti  de  subjectes  passius  per  l'impost  que  ja  estiguessin  realitzant  en  el  municipi  activitats

empresarials subjectes a aquest impost, en els casos següents:
 quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost,
 quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint,
 quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant,
 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 subjectes passius següents:
 les persones físiques,
 els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35

de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 euros.

 Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà els que operin
en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis
inferior a 1.000.000 euros.

A l'efecte de l’aplicació de l’exempció prevista, es tindran en compte les regles següents:
L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 35.2 DEL Codi de comerç, aprovat per Reial decret de
22/08/1985,  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 altres reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor
afegit i altres impostos directament relacionats amb la xifra de negocis esmentada.

 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’acreditació de
l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article
35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, l’import net de la xifra de negoci serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditació d’aquest impost. Si l’esmentat  període impositiu
hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negoci s’elevaria a l’any.

 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.

 Això 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 aquest efecte es defineix el grup de societats com l'integrat per la societat dominant i una o diverses
societats  dominades.  Es  considera  dominant  la  societat  mercantil  que  sigui  soci  d'una altra  societat,
respecte de la qual:

 Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb altres socis.
 Tingui la facultat de nomenar o destituir 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 las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així

com les successivament dominades per aquestes.
 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 el text refós de la
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Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29
d'octubre.

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 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
primeres matèries 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  finalitats
esmentades, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es
destini, exclusivament, a l’adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l’establiment.

g) La Creu Roja.
h) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
i) A l’empara del 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 entitats següents sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a
l’article 3 de la mateixa Llei:

 les fundacions,
 les associacions declarades d’utilitat pública,
 les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que 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,

 les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions,
 les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades en

les anteriors, el Comitè olímpic espanyol i el Comitè Paraolímpic Espanyol,
 les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen la lletres anteriors.

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres a), d), g) i h), de l'apartat 1 no estan 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,  el  Ministeri  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  tindran caràcter pregat i es concediran, quan sigui
procedent, a instància de part.

5. L'aplicació de l’exempció de la lletra i) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada que 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 7. Bonificacions i reduccions
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, gaudiran

d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les
societats agràries de transformació.

2. Els subjectes passius que realitzin activitats empresarials classificades en la divisió 6, de la secció 1a. de les
tarifes  de  l'impost,  que  tributen  per  quota  municipal,  gaudiran  d'una  reducció  de  les  quotes  quan  es
produeixin les circumstàncies següents:

a) Els locals on es realitzin obres majors per a les quals sigui necessària l'obtenció de la llicència urbanística
corresponent i tinguin una durada superior a tres mesos, sempre que per raó d'aquestes obres els locals
restin tancats, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que el local resti tancat.

b) Aquesta  reducció  haurà  de  ser  sol·licitada  pel  subjecte  passiu  a  l'Ajuntament,  i  si  escau,  una  vegada
concedida, aquest Ajuntament podrà sol·licitar la corresponent devolució dels ingressos indeguts per l'import
que li correspongui.

4. La realització d'obres en les vies públiques que tinguin una durada superior a tres mesos i afectin els locals on
s'exerceixin les activitats.

a) Aquesta  reducció  fixada  d'acord  amb  la  durada  de  les  obres  esmentades,  es  reconeixerà  segons  els
percentatges i les condicions següents:
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Durada de l’obra % de reducció
Entre 3 i 6 mesos, Fins al 20
Entre 6 i 9  mesos, Fins al 30
Entre 9 i 12 mesos Fins al 40

b) Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu , dintre del període comprès entre la data d’inici
de les obres i els 3 mesos següents a la data de la seva finalització i haurà de ser informada pels serveis
tècnics municipals.

c) Si les obres s'inicien i acaben en el mateix exercici econòmic, la reducció de la quota s'aplicarà a la quantitat
corresponent a la liquidació de l'exercici següent.

d) Si les obres s’inicien i acaben en exercicis diferents, la reducció de la quota es practicarà en la quantitat
corresponent a la liquidació de l'exercici immediatament següent a la finalització de les obres de què es tracti.

5. Gaudiran  d'una  bonificació  de  fins  al  30  % sobre  la  quota  municipal,  els  subjectes  passius  que  hagin
incrementat  en més d'un  5 % la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el
període impositiu immediat anterior al de l'aplicació de la bonificació, amb relació amb el període anterior a
aquell.

Increment promig % anual de bonificació 
Més del 75%
Del 31 al 75%
Del 5 al 30% 

30%
25%
20%

a) Aquests percentatge anual de bonificació, s'incrementarà en un 3 per cent, per cada treballador, que disposes
de la condició d'aturat de llarga durada, fins a un màxim del 40 per cent.

b) En cap cas  s’ha de  tenir  en consideració  un increment  de  plantilla  produït  fora  del  terme municipal  de
Granollers.

c) Per tal  de gaudir  d'aquesta bonificació  el  subjecte passiu l'ha de demanar  dins del  primer trimestre del
període impositiu que pugui correspondre l'aplicació de la bonificació.

d) En l’aplicació de la bonificació s’observaran les regles següents:
• En cap cas, sobre la Quota Municipal, la quantitat bonificada podrà superar l’import de 2.000 €.
• Per al càlcul del promíg d’increment de plantilla referit es prendran les persones contractades en els termes

que disposi la legislació laboral.
• L’increment de plantilla fixa ha de comportar un increment real de la plantilla total del subjecte passiu. A més,

l’increment s’ha de produir en relació als seus centres de treball a Granollers.
• El  nombre  de  contractes  que  cal  considerar  per  determinar  l’increment  es  refereix  pel  nombre  total  de

contractes fixos manifestats en el conjunt d’activitats desenvolupades a Granollers. La bonificació s’aplicarà a
totes  les  activitats  desenvolupades  pel  subjecte  passiu  a  la  ciutat  de  Granollers  que  tributin  per  quota
municipal i l’import màxim de bonificació s’aplica en relació a cadascuna d’aquestes quotes.

• En la  sol·licitud  de  bonificació  s’identificarà  el  subjecte  passiu  i  es  relacionaran  totes  les  activitats  amb
indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.

e) El  subjecte  passiu  o  el  seu  representant  també  presentarà  una  declaració  sota  la  seva
responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà, les circumstàncies següents:

• En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, per cada
exercici, nombre total de treballadors tant de l’empresa com dels que tenen contracte fix i que presten serveis
en centres de treball a Granollers.

• Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, indicant el nombre i cognoms,
NIF,  número  de  la  Seguretat  Social  i  la  data  d’inici  de  la  prestació  de  serveis.  A  més,  caldrà  indicar
expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.

• S’adjuntarà a la declaració còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, degudament registrada
davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l’empresa per causar l’alta del
treballador. 

Article 8. Procediment de concessió de beneficis fiscals 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat regulats als articles 6t i 7è d’aquesta
ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s'han de presentar durant el primer trimestre
de l'any o juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran
d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, 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 meritació del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al  seu
gaudiment.

2. El  termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la
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sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.

Article 9. Quota tributària
1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el coeficients de ponderació i situació

regulats en els articles 10è i 11è d'aquesta ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 7è
anterior i, si escau, el recàrrec provincial que estableixi la Diputació de Barcelona.

2. Si les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat o altres normes modifiquen les tarifes de l'impost i/
o n'actualitzen les quotes, les variacions tindran plena vigència i tindran efecte des de la seva entrada en
vigor.

Article 10. Coeficient de ponderació
1. D'acord amb el que preveu l'article 86 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text

refós de la Llei 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:

Import net de la xifra de negoci (euros) Coeficient
Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 
Més de 100.000.000,00 
Sense xifra neta de negoci 

1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

2. A l'efecte 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 6 d’aquesta ordenança.

3. Quan  al  moment  de  practicar  la  liquidació  es  desconegui  l’import  net  del  volum de  negoci  per  causes
imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a
expenses de la regularització posterior que sigui procedent.

Article 11. Coeficients de situació 
1. A l'efecte del que preveu l'article 87 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del text

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 4
categories fiscals. Annex a aquesta Ordenança Fiscal, es detallen les categories vigents, que corresponen a
cadascuna.

2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades en l'índex alfabètic abans esmentat seran considerades de
darrera categoria,  fins  al  primer de gener  de l'any següent  a aquell  en què el  Ple  d'aquesta corporació
n’aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.

3. 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.

4. Quan es tracti de locals que tinguin façana a dues o més vies públiques, classificades en diferents categories,
s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.

5. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 10 d'aquesta ordenança i
atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es desenvolupa l'activitat
econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:

Categoria fiscal de les vies públiques Coeficient aplicable
Primera
Segona
Tercera
Quarta

3,494
3,108
2,868
2,619

6. A aquelles activitats que tributin per quota provincial o nacional no els són aplicables aquests coeficients.

Article 12. Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta per inici d'una

activitat; 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 son irreductibles, excepte quan, en els

casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit
en  el  qual  les  quotes  es  calcularan  proporcionalment  al  nombre  de  trimestres  naturals  que  resten  per
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finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
3. 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 que es produeixi aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran
sol・ licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués
exercit l'activitat.

4. 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 13. Normes de gestió de l'impost 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i

denegació d'exempcions i 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
actes esmentats, i les actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

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 del  termini

previst  per  interposar  el  recurs,  les  persones  interessades  sol·licitin  la  suspensió  de  l'execució  de  l'acte
impugnat  i  adjuntin  garantia  suficient.  No  obstant  això,  en  casos  excepcionals,  l'Alcaldia  pot  acordar  la
suspensió del procediment, sense presentació de garantia quan els recurrents justifiquin la impossibilitat de
presentar-la o demostrin fefaentment que hi ha errors materials en les liquidacions  que s'impugnen.

4. Els subjectes passius  presentaran les corresponents declaracions d’alta, baixa i modificació, dins els terminis
reglamentaris,  utilitzant  els  impresos  que  amb  aquest  finalitat  faciliti  l’Agència  Estatal  d’Administració
Tributària, manifestant tots els elements necessaris per la seva inclusió, exclusió o rectificació de la matrícula.

5. La presentació de la declaració d’alta produeix els efectes de la notificació de la liquidació de la primera
meritació i suposa l’alta en el padró o en el registre per als exercicis posteriors.

6. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats per la  Llei 58/2003,  de 17 de
desembre, general tributària.
Transcorregut  el  període  voluntari  de  cobrament  sense  que  s'hagi  efectuat  l'ingrés  s'iniciarà  el  període
executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes prevists als
articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

7. Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període
voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però
no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme a allò que disposa l'article
26.6 de l’esmentada Llei general tributària.

Article 14. Comprovació, investigació, infraccions i sancions
Per  delegació  del  Ministeri  d'Economia  i  Hisenda,  l'Ajuntament,  o  l'Ens  al  qual  hagi  delegat  aquest  les  seves
competències de gestió tributaria, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la
investigació, la practica de les liquidacions tributaries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió,
exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matricules, tot aixó referit, exclusivament, als supòsits
de tributació per quota municipal.

Disposició addicional
Les modificacions produïdes per Llei  de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang legal que afectin
qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta ordenança.

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària,  el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.1 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS I 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 prestació de
serveis administratius i tècnics i expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'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 prestació

de serveis administratius i tècnics, l’expedició de tota mena de documents, la prestació de serveis o a la
realització d’activitat de competència municipal i  la utilització privativa o aprofitament especial de béns del
domini públic municipal.

2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol prestació de serveis administratius i
tècnics o 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. No estarà sotmesa a aquesta taxa les consultes tributàries que no exigeixin l'expedició de documentació, 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'activitat 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.

4. No estarà sotmesa a aquesta taxa, l'activitat administrativa per la  prestació del servei en els procediments
de selecció de personal, per a persones que es trobin en situació de desocupació o atur.

5. No estarà sotmesa a aquesta taxa, l'activitat administrativa per la  prestació del servei en els procediments
de selecció de personal, els funcionaris de carrera i el personal laboral indefinit i fix de la corporació, que es
presentin  a places de promoció interna                                                                                             

Article 3. Subjecte passiu 
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 prestació de serveis administratius i
tècnics o la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4. Responsables 
1. Son responsables  tributaris  les  persones físiques  i  jurídiques  determinades  com a tals  a  la  Llei  General

Tributaria 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 Tributaria.
3. Les obligacions tributaries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats

sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributaria i a l'Ordenança General.

Article 5. Exempcions i bonificacions
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 

Article 6. Quota tributària 
a) La quota  tributària  es  determinarà  per  una  quantitat  fixa  que  s'assenyalarà  segons  la  naturalesa  de  la

prestació dels serveis administratius i tècnics dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord
amb la tarifa que conté l'article següent.

b) La quota de tarifa correspon  a la  prestació dels serveis administratius i tècnics 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.

c) Les  quotes  que en  resulten  de l'aplicació  de les  tarifes  anteriors  s'incrementaran  en un  50 % quan els
interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la prestació dels serveis administratius i tècnics o la tramitació
dels expedients que motivin l'acreditació.

Article 7. Acreditació
1. La taxa s'acredita, i neix l'obligació de contribuir, quan es presenti la sol·licitud que iniciï la  prestació dels

serveis administratius i tècnics o 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'acreditació es produeix quan s'esdevinguin les

circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s’iniciï sense sol·licitud prèvia de les
o persones interessades però que sigui en benefici propi. 

Article 8. Declaració i ingrés
1. La  taxa  s'exigirà  en  règim  d'autoliquidació  mitjançant  el  procediment  d’impressió  telemàtica  o  rebut

justificatiu adherit a l’escrit de sol·licitud de la prestació dels serveis administratius i tècnics 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
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fos expressa.
2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 66 de la Llei de procediment administratiu o en

aquests  mateixos  en  el  cas  que  aquell  escrit,  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 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributaries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança,
resultin procedents, s'aplicara el que disposa la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.

TARIFES 

Epígraf 1. Subministrament de documents i fotocòpies
1. Fotocòpies en blanc i negre A4, per pàgina 0,10
2. Fotocòpies en blanc i negre A3, per pàgina 0,20
3. Autenticades, per pàgina 4,60
4. Prèvia consulta de diaris oficials, per pàgina 1,20
5. Fitxes cadastrals 10,35
6. Impressions d’ordinador en blanc i negre, per pàgina 0,10
7. Impressions d’ordinador en color, per pàgina 0,35
8. Duplicat de targeta d’identificació de les llicències de taules i cadires 6,55

Expedició de documents 
1. Duplicats de rebuts expedits per la  Recaptació municipal exempt
2. Certificats  de rebuts, d'impostos i de taxes 5,30
3. Certificacions de valors cadastral, numeració de carrer 5,75
4. Certificats de béns, de residència i de convivència exempt
5. Certificats de bona conducta 7,20
6. Certificacions d'actes administratius o actuacions administratives 4,95
7. Certificacions del registre d'Unions de Fet 14,95
8. Informació prèvia sobre l'impost de plusvàlua 16,25
9. Duplicat de targeta d’identificació de parada del mercat setmanal. 6,55

Subministrament d'ordenances, pressupostos, reglaments, etc.
1. De les ordenances fiscals i pressupostos, en llibre imprès 18,80
2. De les ordenances fiscals i pressupostos, en suport magnètic 4,45
3. De plecs de condicions 1,75
4. D'altres reglaments i normativa municipal, de més de 10 fulls 4,50

(de menys de 10 fulls, es cobrarà com a fotocòpia)

Epígraf 2. Prestació de Serveis de Secretaria General Autenticació de signatura  
1. En general 4,80
2. De jubilats i pensionistes exempt

Validació de procura 37,30

Compulsa de documents:
1. Documentació exigida per participar en processos de selecció de personal convocats per 
      l'Ajuntament     (tots el fulls) 4,95
2. Documents per accedir a beques o ajuts de contingut econòmic de qualsevol administracióexempt
3. Altres (per full) 3,60
4. Documents per les entitats inscrites en el registre d'entitats de Granollers exempt

Extracció de dades estadístiques de l'ordinador
1. Entitats inscrites en el REM 0,10
2. Altres , per full 1,03

Epígraf 3. Prestació de serveis de personal
1. Drets d'examen a places fixes 31,05
2. Drets d'examen a places interines o contractes temporals 22,40
3. Drets de matrícula de cursos de formació o reciclatge (personal d'altres ajuntaments),

(per hora lectiva) 4,95

Epígraf 4. Serveis de la Guàrdia Urbana
1. Certificats de serveis de la Policia Local:
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a) Que requereixin, només, gestió administrativa 12,00
b) Que requereixin  informes amb inspecció ocular 41,00
2. Tràmits autorització targeta d’armes de 4a (armes pneumàtiques) 30,00
3. Informes d'accident de trànsit:
a) Full d’informació d’accidents 47,00
b) Plec d’investigació d’accidents 64,00

Vigilància especial
1. Celebració d'espectacles, per hora o fracció i guàrdia 58,00
2. Pas de grans transports, pas de caravanes i altres activitats, per hora , fracció i guàrdia 58,00

Epígraf 5.1. Unitat Operativa de Serveis
1. Trasllat i dipòsit de mobles i estris com a conseqüència de desnonaments judicials. 113,05
2. Execucions subsidiàries o convenis que impliquin la utilització del personal de la UOS (euros/hora):
a) Encarregat 29,05
b) Mestre d'ofici 17,30
c) Oficial 24,05
d) Ajudant 20,65
e) Aprenent 9,15
3. Execució subsidiària de neteja de pintades i de grafits a les façanes d’immobles que donen a la via pública 

3.1. Parets de morter que s'han de repintar,  per m2 o fracció 16,80
3.2 Parets de pedra natural, marbres, obra vista o similar.
3.2.1. Neteja i protecció amb capa antigrafit, per m2 o fracció 52,10
3.2.2. Protecció de l'espai netejat, per m2 o fracció 14,40
3.2.3. Neteja d'una paret protegida anteriorment,  per m2 o fracció 25,25

4. Execució de les tasques de trasllat o supressió d’arbres a la via pública a petició de les persones interessades,
(valoració segons criteris Norma Granada)

5. Col·locació i retirada de pancartes de publicitat amb vehicle cistella ,per hora o  fracció  59,00

Estan exemptes de pagament,la col·locació i  retirada de pancartes de les entitats incloses en el  registre
municipal d'entitats, que anunciïn els seus actes o les seves activitats ordinàries, autoritzades o amb conveni
amb l'Ajuntament 

Epígraf 5.2. Serveis de Mobilitat, Via Pública i Serveis Municipals
1. Informes tècnics dels serveis de Mobilitat, Via Pública i Serveis  Municipals 67,10
2. Llicència de guals 32,60 
3. Llicència de guals sol·licitada, previ requeriment municipal  54,50
4. Llicència de taules i cadires. Noves llicències o modificació de l’existent 32,60
5. Cartells de senyalització excepcional per a les reserves d'estacionament,   per unitat                15,65
6. Expedició de certificat de muntatge d'atraccions: 
a) Aparells amb moviment i altres instal·lacions que requereixin certificat d'enginyer i  d'instal·lador 30,00
b) Casetes,parades,bars i similars que requereixin només certificat d'instal·lador                         25,00

      7.    Expedició de certificats del mercat  setmanal                   6,00
8. Transmissió de l'autorització per l'exercici d'activitat no sedentària, llocs de venda als mercats

setmanals
a) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària 450,00
b) Transmissió de l'activitat comercial de venda no sedentària, entre conjugues i familiars de primer grau de

consanguinitat                                                                                                               exempt

Epígraf 5.3. Serveis de Medi Ambient i Espais Verds
1. Execucions subsidiàries o convenis que impliquin la utilització del personal del servei de Medi Ambient i Espais

Verds (euros/hora):
a) Tècnic de manteniment                 30,20
b) Oficial                24,05
c) Operari                                                                                                                           20,65
2. Execució de les tasques de trasllat o supressió d'arbres a la via pública a petició de les persones interessades.

(Import treballs i despeses + valoracions d'arbrat segons criteris Norma Granada).
3. Informes tècnics del servei de Medi Ambient i Espais Verds                                                   67,10
4. Manteniment dels serveis comuns de la zona d'horts municipals. Import anual                                      25,00

Epígraf 6. Serveis d'Urbanisme
1. Cartografia en paper (mapes a diferents escales...)
a) Plànol base, tot el terme, 1:5000
b) Plànol guia: 1:5000                                                                                                   20,00

Plànol guia:1:5000 20,00
 (Tot el terme, amb cartografia base, quadrícula guia per a localitzar carrers, relació de carrers, noms de

carrers, numeració a les cantonades, coordenades UTM,…)
c) Barris         2,00 
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d) Districtes 2,00
e) Mobiliari urbà 2,00
f) Altres 2,00
g) Còpia B/N fulls 1:500 (1979) 9,30
h) Còpia full cartografia:1:500 /1:1000 original ICC (color) 46,75
i) Còpia full cartografia: 1:500 / 1:1000 original ICC (B/N) 9,30
j) Còpia de plànols (PP, PE, ED, per plànol ) 9,30
2. Composició cartografia:1:500 /1:1000 (color):
a) Mida A 4 2,25
b) Mida A 3 4,65
3. Fotocòpies de normativa o de plànols:
a) Mida A 4 0,10
b) Mida A 3 0,23

Cartografia digital (CD-ROM, disquets...)
1. Plànol base      140,90

(tot el terme, noms de carrers, numeració de cantonades, límit terme)
2. Informació annexa a plànol base:
a) Barris   12,00
b) Districtes 12,00
c) Mobiliari urbà 12,00
d) Altres 12,00
3. Composició de cartografia (original ICC C221 & 3 D:  ( per MB) 45,90
a) Emplaçaments:
 marc de 150 x 150 m 4,68
 marc de 250 x 250 m 9,30
 marc de 350 x 350 m 14,00
4. Cartografia completa: B226, per conveni amb actualització anual:
a) CD 24,72
b) Disquets 0,79

Amidament de nivell sonor, horari diürn de 6 a 22 h 56,08

Amidament de nivell sonor, en hores nocturnes de 22 a 6 h
Quan en la comprovació resulti que els nivells registrats excedeixen dels permesos, el sol·licitant del servei quedarà
exempt del pagament de la taxa assenyalada en els punts 8 i 9. 103,00

Epígraf 7. Utilització instal·lacions Museu

Sala d'Actes:
1. Horari d'obertura al públic del Museu, preu hora i fracció

a) Serveis de l'Ajuntament i organismes directament dependents 15,00
b) Institucions públiques i entitats socioculturals,  sense afany de lucre,  inscrites en el Registre Municipal, per a

cada hora o fracció 20,00
c) Particulars, entitats particulars, entitats privades i les no pertanyents a les categories anteriors 110,00

Espai obert i bar o pati o terrassa:
1. Horari d'obertura al públic del Museu, preu hora i fracció

a) Serveis de l'Ajuntament i organismes directament dependents 20,00
b) Institucions públiques i entitats socioculturals sense afany de lucre inscrites en el Registre Municipal, per a

cada hora o fracció 25,00
c) Particulars, entitats particulars, entitats privades i les no pertanyents a les categories anteriors

Annex 1. tota aquella activitat que sigui coproduïda i amb col·laboració entre el Museu i una entitat i/o col·lectiu,
estarà exempta de pagament de la tarifa d'utilització de les instal·lacions del Museu.
Annex 2. Els descomptes de la tarifa d'utilització de les instal·lacions del Museu, estaran en funció del que marqui el
conveni amb l'entitat corresponent. 

Epígraf 8. Utilització de la sala de Plens, sala Francesc Tarafa i altres dependències municipals, per a la
celebració de matrimonis civils 

1 Sala de Plens i altres dependències municipals:
a) Divendres 86,00
b) Festius 99,00

2. Sala Francesc Tarafa:
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a) Divendres 311,00
b) Festius 365,00

Epígraf 9. Publicitat en les instal·lacions esportives
1. Mínim 67,00 m/2
2. Màxim 167,00 m/2

Les entitats sense ànim de lucre i aquelles altres de caràcter esportiu, cultural, benèfic, social i/o d'interès públic
general, prèvia tramitació d'un conveni amb l'Ajuntament, podran demanar una adequació de les tarifes sempre que
s'acreditin genèrics de capacitat econòmica i el compliment de finalitats d’interès municipal protegible.

Epígraf 10. Arxiu Municipal. Servei de reproduccions i còpies de documents de fons d'arxiu 

Serveis generals Fons d'imatges,audiovisuals i sonors

1. Tarifes per a usos no comercials*
a) Consulta informàtica dels Fons  d'imatges i d'audiovisuals                                                          exempt
b) Reproducció d’imatges fixes que ja estan digitalitzades en blanc i negre o color 
 b.1. 1 imatge                                                                                                                         4,50

b.2. de 2 a 50 imatges, per cada imatge                                                                                  3,35
 b.3. de 51 en endavant, per cada imatge                                                                                 2,25
c) Impressions d’imatges digitalitzades, en paper normal, blanc i negre o en color, per cada imatge      1,20
d) Escaneig i lliurament de reproduccions d'imatges no digitalitzades, per cada imatge                         5,20
e) Reproducció de gravacions sonores ja digitalitzades, per a usos privats, per títol o fragment 5,50
f) Reproducció de documents audiovisuals ja digitalitzats i editats, per a usos privats, per títol o fragment      5,50
* el suport de lliurament no està inclòs, vegeu les tarifes a l'apartat 3

2. Tarifes per a usos comercials *
a) Imatges 
       a.1. Per mitjans de comunicació (premsa i televisió),per cada imatge                                           6,63
       a.2. Per a usos editorials (llibres, catàlegs, publicacions,.), per cada imatge                                13,23
       a.3. Per exposicions i comunicació pública: per cada imatge                                                      26,30
       a.4. Per a ús publicitari, per cada imatge                                                                                 32,83

            b) Audiovisuals digitalitzats i editats, o gravacions sonores
       b.1. Per mitjans de comunicació i per a comunicacions públiques, per cada    títol o fragment       26,30
       b.2. Per a ús publicitari, per cada títol o fragment                                                                     52,60
* el suport de lliurament no està inclòs, vegeu les tarifes a l'apartat 3

3. Suports per a ésser utilitzats en les reproduccions:
a) CD-R                                                                                                                                          1,51
b) DVD                                                                                                                                           2,50

Serveis generals Fons documentals

1. Recerca o emissió de certificats de dades 
a) Certificats d’empadronament històric                                                                                           13,60
b) Altres certificats de dades d’arxiu                                                                                                11,97
c) Escaneig i lliurament de reproduccions digitals de documents no digitalitzats, per cada pàgina            5,20
d) Recerca d’informació específica en la documentació o altres serveis, preu hora                                25,50

 Exempcions i bonificacions
Les sol·licituds de reproduccions que tinguin per finalitat la recerca o la il·lustració de la docència, i les sol·licituds que
facin les entitats sense finalitat de lucre per a ús públic no comercial  amb finalitat cultural o social,  tindran una
bonificació del 70% en les taxes fixades a l'apartat “1.Serveis generals fons d'imatges”.
Les sol·licituds de reproduccions que facin les entitats sense finalitat de lucre per ús públic i comercial amb finalitats de
difusió  cultural  o  social  tindran una bonificació  del  50% en les  taxes fixades en l'apartat  “2.  Tarifes  per  a usos
comercials de les reproduccions d'imatges”.
Les sol·licituds de reproducció que facin els mitjans de comunicació que hagin signat un conveni de col·laboració per a
la difusió d'imatges o documents dels fons de l'arxiu municipal, tindran una bonificació del 100% en les taxes fixades
en l'apartat “1.Serveis generals fons d'imatges”.
El  pagament  de  les  taxes  no  eximeix  del  compliment  de  la  normativa  específica  sobre  l’ús  i  la  reproducció  de
documents de l’Arxiu, ni del pagament dels drets d’autor que se’n puguin derivar quan l’Ajuntament de Granollers no
en tingui els drets d’explotació.
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Epígraf 12. Pla d'Acollida
1. Visita a domicili per informe d'idoneïtat d'habitatge per al reagrupament familiar                     35,00
2. Expedició d'informe d'arrelament social i informe d'integració (1a.sol·licitud gratuïta)               10,00
3. Visita a domicili per informe d'idoneïtat d'habitatge per al reagrupament familiar, per a subjectes passius d'escassa
capacitat econòmica. Cal informe justificatiu del serveis socials municipals.                                 00,00

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,  i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 

58 de 189



Ajuntament de Granollers Ordenances fiscals 2020

OF 2.2 TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS I D'HABITATGE

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL) i de conformitat amb el que disposen els articles 187 i 187 bis del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLU,
modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica), l'Ajuntament estableix la taxa per
l'activitat  administrativa  originada  per  la  concessió  o  denegació  de  llicencies  urbanístiques  i  per  la  comprovació
d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

Així mateix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, desenvolupada en el marc de la Llei 18/2007, del dret a
l'habitatge, que es concreta en la comprovació control i inspecció dels habitatges buits i dels deures de conservació i
rehabilitació dels immobles així com les actuacions que siguin conseqüències d'aquestes en els termes que es regulen.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable:
a) La prestació dels serveis de gestió i planejament urbanístics a instància de particular.
b) L'activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària, que tendeix a verificar si els actes

de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament  d'obres a
què es refereix l'article 187 i 187 bis  del Decret Legislatiu  1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
refós  de  la  Llei  d'urbanisme,  i  que  s'hagin  de  fer  en  el  terme  municipal,  s'ajusten  a  l'esmentada  llei
d'urbanisme, al planejament urbanístic en general, a les Ordenances municipals i a la resta de normativa
urbanística i d'habitatge. 

c) L'activitat  municipal  administrativa  consistent  en  actes  de  gestió  i  tramitació  dels  expedients  d'ordres
d'execució o contradictoris de ruïna.

d) L'activitat municipal tant tècnica com administrativa, d'inspecció d'instal·lacions d'edificis, habitatges o locals,
solars, activitats i obres, efectuada a instància particular o d'ofici, en particular aquelles en que es detecti
utilitzacions i situacions anòmales dels habitatges, així com les ordres d'execució que se'n puguin derivar.

e) La tramitació d'execucions subsidiàries per incompliment d'una ordre d'execució en els supòsits previstos en
l'apartat anterior.

f) Tramitació  de  procediments  expropiatoris  incoats  a  instància  de  tercers  quan  aquests  hagin  de  ser  els
beneficiaris del bé o dret expropiat.

g) I,  en  general,  qualsevol  activitat  municipal  tècnica  o  administrativa  requerida  en  relació  a  l'ordenació,
transformació, conservació, control i informació de l'ús i urbanització del sòl, subsòl i vol.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de
la Llei general tributària, que sol·licitin o provoquin la prestació de serveis, o en interès de les quals es prestin els
serveis regulats en aquesta Ordenança, o siguin propietàries, posseïdores o, si s'escau, arrendatàries dels immobles
en què es fan construccions o instal·lacions o s'executen les obres. En tot cas tindran la condició de substituts dels
contribuents els constructors i els contractistes de les obres.
En en el  cas d'actuacions municipals  de comprovació,  control i  inspecció  dels habitatges buits  i  dels deures de
conservació i rehabilitació dels immobles, els propietaris dels mateixos.

Article 4. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a

què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general .
2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  els  interventors  o  els

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
l'article 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Article 5. Base imposable 
La base imposable és la que resulti de la tarifa corresponent.

Article 6. Exempcions, reduccions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.

Article 7. Quota tributària 
Les quotes que cal satisfer són les que figuren en l'annex d'aquesta Ordenança.

Article 8. Acreditament
S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què s'iniciï la prestació dels serveis per part de
l'Ajuntament, ja sigui a petició de les persones interessades o bé d'ofici. Amb aquesta finalitat s'entén que la iniciació
dels serveis, a petició de les persones interessades es produeix en el moment de sol·licitar-los.
Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran ni la denegació de la llicència sol·licitada, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la llicència.
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En cas de desistiment exprés de les persones interessades, presentat formalment amb anterioritat a la finalització de
la prestació del servei, es liquidarà el 20% de la tarifa.
El desistiment per manca d'esmena de la sol·licitud inicialment presentada, previ requeriment de l'Administració, no
donarà lloc a cap reducció de la quota.
La declaració de caducitat de l'expedient declarada formalment, no donarà lloc a cap reducció de la quota.

Article 9. Forma de pagament
Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança s'ingressaran mitjançant el sistema d'autoliquidació, llevat
de les taxes generades per a la tramitació dels expedients assenyalats específicament en l'annex (epígraf 1a i 4), que
seran  objecte  d'ingrés  directe,  practicant-se  la  corresponent  liquidació  per  part  de  l'administració,  una  vegada
realitzats els serveis.
Aquesta quota tindrà la consideració de provisional fins que l'Ajuntament no comprovi que la mateixa s'ha aplicat
d'acord amb les normes reguladores de la taxa . Si fos correcta s'entendrà la liquidació com a definitiva, i en cas
contrari, l'Ajuntament practicarà  una nova  liquidació, d'acord amb les normes de l'ordenança general de gestió i
inspecció tributària.
No es liquidaran els deutes de dret públic que no excedeixin de 6,00€, atès que aquesta quantia s'estima insuficient
per la cobertura del cost d'exacció i recaptació dels ingressos de dret públic. Aquest límit no s'ha d'aplicar en el cas de
liquidacions de quantia inferior a 6,00€ si concorren amb altres del mateix deutor de forma que la suma de totes elles
superi aquest import.

Article 10 
1. Atès que la realització de les obres o instal·lacions a què es refereix aquesta Ordenança pot comportar la

destrucció o deteriorament dels elements de domini públic, cal atenir-se a les normes següents:
a) La depreciació continuada, la destrucció o el  desarranjament temporal  d’obres o instal·lacions municipals

estarà  subjecte  al  reintegrament  del  cost  total  de  les  despeses  respectives  de  reconstrucció,  reparació,
reinstal·lació i conservació, sense perjudici dels drets i taxes que es puguin originar.

b) La  reposició  dels  paviments  destruïts,  de  les  calçades  i  de  les  voreres,  s'efectuarà  sempre  a  càrrec  de
l'interessat.

c) Quan la inspecció facultativa municipal consideri, mal compactat el terraplenat realitzat s'efectuarà de nou
amb càrrec a l'interessat.

d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat, per la reposició dels paviments a la qual es fa referència a la
base b) del present article, serà valorat per la Inspecció facultativa municipal.

2. L’interessat a què es refereix l’apartat anterior ha de constituir, a requeriment dels serveis tècnics municipals,
un dipòsit previ de les quantitats reintegrables, en garantia de les reposicions que ells mateixos facin.

3. Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al cost suportat efectivament per tal
de practicar les reconstruccions de què es tracti i, en tot cas, cal aplicar com a tarifes mínimes les següents:

a) En cas d'execució de rasa:
 Camins i àmbits sense pavimentar              35,02 €/m2
 Calçada                                                    88,24 €/m2
 vials peatonalitzats                                  286,20 €/m2
 voreres                                                   100,45 €/m2

b)  En cas de reposició superficial (capa 15 cm formigó + morter + acabat):
 camins i àmbits sense pavimentar                 7,00 €/m2
 calçada                                                                                                     16,00 €/m2
 vials peatonalitzats                                   146,22 €/m2
 voreres                                                     41,00 €/m2

4. Si la  reposició  afectés diferents  elements del paviment, es  valorarà el  cost  de la seva reconstrucció per
reclamar-lo per la via administrativa.

5. Aquest dipòsit previ serà retingut com a garantia durant un període de sis mesos, transcorreguts els quals
serà retornat, si els serveis tècnics consideren que la reposició del paviment ha estat satisfactòria. En el cas
que els esmentats serveis no ho consideressin així, es disposarà d'aquest dipòsit per reconstruir el paviment.

Article 11 
L'exacció i la liquidació d'aquesta taxa és independent de l'exacció i liquidació que es faci de l'Impost sobre Obres,
Instal·lacions i Construccions.

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 disposa l'article 181 i següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Disposició transitòria
Els elements d’aquest impost podrà ser objecte de modificació en el cas de que per llei o qualsevol altre norma de rang
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s’aprovin modificacions que afectin a aquests elements.

ANNEX.TARIFES

Epígraf 1. Taxes generades pel dret d'informació urbanística 
1. Assenyalament d'alineacions i rasants:
a) Sobre terreny (preu/hora) 105,00(*)
b) Sobre plànol (preu per alineació) 30,90
2. Tramitació a iniciativa privada d'expedients de declaració de ruïna 1.235,00
3. Certificats urbanístics i cèdules de qualificació 85,50
4. Informes urbanístics 51,50

Epígraf 2. Planejament urbanístic 
1. Modificacions POUM 2.163,00
2. Plans Parcials Urbanístics (i  de delimitació) 2.163,00
3. Plans Especials Urbanístics, Plans de Millora Urbana, Polígons d'Actuació Urbanística 1.308,00
4. Delimitació de polígons 1.030,00
5. Projecte d'Urbanització:
a) En sòl urbà 1.308,00
b) En sòl urbanitzable 3.265,00
6. Projecte d'urbanització complementari 1.545,00
7. Estatuts i bases d'actuació 360,00
8. Junta de compensació (provisional i/o definitiva) 360,00
9. Projectes de reparcel·lació
a) En àmbits de superfície inferior a 50.000 m2 1.030,00
b) En àmbits de superfície igual o superior a 50.000 m2 2.060,00

Les despeses derivades de la publicació en els diaris i butlletins oficials dels anuncis d'aprovació definitiva, normativa,
etc... de les figures de planejament i instruments de gestió urbanístics, aniran a càrrec de les persones interessades.

Epígraf 3. Tràmits urbanístics 
1. Obres Majors:
a) Enderrocs 202,00
b) Construcció habitatge unifamiliar o bifamiliar 202,00
c) Construcció  d'edificis  plurifamiliars  fins  a  6  habitatges,  grup  d’habitatges,  unifamiliars,  usos  industrials,

terciaris 750,00
d) Construcció d'edificis plurifamiliars de 7 a 20 habitatges 1.300,00
e) Construcció d'edificis plurifamiliars de 21 a 40 habitatges 1.700,00
f) Construcció d'edificis plurifamiliars a partir de 41 habitatges 1.950,00
g) Obres de reforma, modificacions de projecte i/o ampliacions 173,00
h) Pròrrogues 154,50

2. Obres menors i les seves pròrrogues: 103,00

3. Cales i rases i les seves pròrrogues: 30,90
4. Llicències d'obres i usos provisionals 290,00
5. Tramitació de Projectes d'actuacions específiques en sòl no urbanitzable 520,00

6. Assabentats o comunicació prèvia d'obres exemptes de llicència 30,90

7. Parcel·lacions:
a) parcel·lacions 360,50
b) certificat de no necessitat 85,50

8. La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa:              180,25

9.    Llicència o comunicació prèvia de primera utilització i ocupació  (total o parcial) 
       d'edificis i construccions, 0,43 euros/m2, amb una taxa mínima de 123,60 euros.

10.  Canvi de titularitat de llicències                                                                                  30,90

11. Control posterior a la comunicació prèvia d'obres vinculades al condicionament
de locals                                                                                                                             103,00

Epígraf 4. Inspecció a petició de particulars                                                               55,60/hora (*)

(*) L'administració liquidarà la taxa una vegada realitzats els serveis.
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Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 30 d’octubre de 2018 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,  i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF  2.3  TAXA  PER  LA  PRESTACIÓ  DELS  SERVEIS  D’INTERVENCIÓ  ADMINISTRATIVA  EN
L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA
LLICÈNCIA,  COMUNICACIÓ  PRÈVIA  O  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  I  PELS  CONTROLS
POSTERIORS A L´INICI DE LES ACTIVITATS.

Article 1. Fonament i naturalesa 
En us de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del regim
local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d'aquest  text  legal,  l'Ajuntament  estableix  la  taxa  per  la  prestació  dels  serveis  d'intervenció  administrativa  en
l'activitat dels ciutadans i les empreses a traves del sotmetiment previ a llicencia, comunicació prèvia o declaració
responsable,  així  com  pels  controls  posteriors  a  l'inici  de  les  activitats,  els  controls  periòdics  i  les  revisions
periòdiques.

Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a

verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de
Granollers s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència
ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de
normativa general o sectorial i les Ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest
Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses. 

2. S'exclouen del fet imposable de la taxa de l'activitat municipal les activitats dels establiments d'ensenyament
en tot els seus graus que estiguin en règim de concert educatiu i les activitats de les entitats esportives,
recreatives, culturals i associatives, sense ànim de lucre, inscrites en el Registre d'entitats municipal.

3. Concretament,  constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa,  la  tramitació  dels  procediments  següents  de  les
activitats definides a l'apartat 1 d'aquest article:

a) Informe previ en matèria d'incendis. 
b) Llicència ambiental (annex II ) .
c) Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
d) Control posterior de la comunicació prèvia dels supòsits següents:
 Comunicació prèvia ambiental municipal.
 Comunicació prèvia d'obertura.
 Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives

ordinàries.
e) Control posterior de la declaració responsable d'obertura.
f) Control posterior a la comunicació del canvi de titularitat d'activitats.
g) Revisió de  la llicència ambiental (annex II) 
h) Control periòdic de la llicència ambiental (annex II) i de la Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos

oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries. 
i) Llicència d'establiment no permanent desmuntable com a activitat associada a un espectacle o esdeveniment

de gran envergadura:
 Per instal·lar activitats comercials vinculades a espectacles.
 Per a activitats de restauració.
 Per instal·lar estructures o carpes que no continguin les activitats definides en els apartats anteriors
 Per la zona de paddock del circuit de velocitat.
 Per a l'organització d'espectacles i activitats de tipus recreatiu
 Per instal·lar aparcaments de vehicles en terrenys particulars vinculats a espectacles
 Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic “sistema viari de Can Gordi Can Català” vinculats a

espectacles (per a cada esdeveniment)
 Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic “zona d'aparcament del sistema general de Can Gordi

Can Català” vinculats a espectacles (per a cada esdeveniment)
 Per instal·lar elements publicitaris (per cada unitat), vinculats a espectacles amb llicència.
 Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic de l'avinguda de Sant Julià i el sector S (Can Gordi

Can Català) excepte esdeveniments.
j) Llicències  municipals substantives no previstes en els apartats anteriors. 
k) Control posterior de les comunicacions prèvies municipals substantives no previstes en els apartats anteriors.
l) Comunicació prèvia d'una modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre el medi ambient.
m) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari. 
n) Llicència d'establiment no permanent desmuntable no associada a un espectacle o esdeveniment de gran

envergadura.
o) Control posterior de la declaració responsable del canvi de titularitat d'un establiment.
p) Expedició de certificats relacionats amb l'habilitació d'activitats.
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q) Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables.
r) Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.
s) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa.
t) Llicència municipal d' establiments oberts al públic de règim especial.

Article 3. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article

35.4  de  la  Llei  general  tributària,  titulars  de  l'activitat  i/o  instal·lació  que  fonamenti  la  intervenció  de
l'administració municipal.

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  i  a  comunicar  la  designació  a
l’Ajuntament.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones o entitats determinades a la Llei general tributària i a l'Ordenança

general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de les persones interessades, es dicti acte

administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.

Article 5. Exempcions, bonificacions i reduccions
1. Es bonificarà en un 25 per cent els trasllats temporals d'activitats, que no representin un canvi en la titularitat

de l'activitat.
2. Es bonificarà en un 80 per cent l'import de la taxa en els casos de desistiment de sol·licituds sempre que es

manifesti  expressament abans de la seva resolució  i  en el  cas d’acord desfavorable de la llicència o  de
l’autorització.

3. Gaudiran d'una una bonificació del  10 % de la taxa, les empreses que disposin del certificat del sistema
d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), tal com especifica la disposició addicional sisena de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Nota comú a les exempcions i bonificacions
Aquests beneficis fiscals són  caràcter pregat, havent-los l´interessat de sol·licitar per  escrit en el  moment  de
presentar la sol·licitud de la llicència d´activitat o realitzar el comunicat en els casos  sotmesos  a  règim  de
comunicació prèvia o d'ús, i en qualsevol cas, abans que la liquidació lliurada adquireixi fermesa. En la sol·licitud s
´haurà d'acreditar el compliment dels requisits exigibles per l´aplicació de l´exempció o  bonificació que es demana.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes següents:

Quota activitat 
a) Informe previ en matèria d'incendis.                                 154,50
b) Llicència ambiental (annex II) 1.751,00
c) Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i 

activitats recreatives ordinàries.                                                                                            1.854,00
d) Control posterior de la comunicació prèvia, dels supòsits següents:
 Comunicació prèvia ambiental municipal. 680,00
 Comunicació prèvia d'obertura. 680,00
 Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles

públics i activitats recreatives ordinàries 1.200,00
e) Control posterior de la declaració responsable d'obertura                                                500,00
f) Canvi de titularitat d'activitats:
 Control posterior a la comunicació del canvi de titularitat d'activitats 206,00
 Control posterior a la comunicació del canvi de titularitat d'activitats de societats civils

que tenen un objecte mercantil, dissoltes i liquidades, arran de l'entrada en vigor de la
Llei 27/2014, de 27 de novembre, a favor d'una persona física, acollint-se al règim
especial en ella establert 30,00

g) Revisió de les llicències ambientals (annex II) 746,00
h) Control periòdic de la llicència ambiental (annex II) i de la Comunicació prèvia 

municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats
recreatives ordinàries.                               334,00

i) Llicència d'establiment no permanent desmuntable com a activitat associada a
 un espectacle o esdeveniment de gran envergadura:

 Per instal·lar d'activitats comercials vinculades a espectacles 618,00
 Per a activitats de restauració 1.287,00
 Per instal·lar estructures o carpes que no continguin les activitats definides

en els apartats anteriors 618,00
 Per a la zona de paddock del Circuit de velocitat 3.090,00
 Per a l'organització d'espectacles i activitats de tipus recreatiu 1.854,99
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 Per a la instal·lació d'aparcaments de vehicles en terrenys particulars vinculats a 
espectacles 1.648,00

 Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic “sistema viari de Can 
Gordi Can Català” vinculats a espectacles (per a cada esdeveniment) 5.150,00

 Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic “zona d'aparcament del
sistema general de Can Gordi Can Català” vinculats a espectacles (per a cada
esdeveniment) 3.708,00

 Per a la instal·lació d'elements publicitaris (per cada unitat), vinculats a
espectacles amb llicència. 515,00

 Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic de l'avinguda Sant Julià
i el sector S (Can Gordi Can Català) excepte esdeveniments, m2/any 7,21

j) Llicències municipals substantives no previstes en els apartats anteriors. 1.200,00
k) Control posterior de les comunicacions prèvies municipals substantives no previstes 

en els apartats anteriors.                                                                                                         680,00
l) Comunicació prèvia d'una modificació no substancial d'una activitat amb efectes

sobre el medi ambient. 340,00
m) Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 

extraordinari.                                                                                                                          500,00
n) Llicència d'establiment no permanent desmuntable no associada a un espectacle

o esdeveniment de gran envergadura.                                                                                       500,00
o) Control posterior de la declaració responsable del canvi de titularitat d'un establiment.     206,00
p) Expedició de certificats relacionats amb l'habilitació d'activitats.                                        30,00
q) Comunicació prèvia municipal d'establiments no 

permanents desmuntables.                                                                                                       200,00
r) Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives

de caràcter extraordinari.                                                                                                         200,00
s) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle

 o activitat recreativa.                                                                                                                 340,00 
t) Llicència   municipal d'  establiments  oberts al  públic de règim especial.                      2.500,00

Quan s´iniciï la tramitació d'una declaració responsable, comunicació d'obertura o llicència a partir d'un requeriment
de legalització,  s´aplicarà el coeficient multiplicatiu de 1,1 sobre la quota corresponent.

Article 7. Meritació
1. La taxa  es merita i  neix l’obligació  de contribuir  quan s'iniciï  l'activitat  municipal  que constitueix  el  fet

imposable.  A  aquests  efectes,  s'entendrà  iniciada  l'activitat  esmentada  en  la  data  de  presentació  de  la
instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat prèviament
per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa
es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a
la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit
la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació, si s'escau, en el cas de les activitats comunicades. 

4. Si el desistiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el
20% de les que s'assenyalen en l'article 6. El mateix passarà si  la sol·licitud de  llicència o autorització es
resol de manera desfavorable. 

5. Quan l'activitat estigui subjecta a règim de comunicació prèvia, si el desistiment es formula abans de què
l'Ajuntament  hagi  practicat  la  visita  de  comprovació,  si  s'escau,  es  retornarà  íntegrament al  contribuent
l'import de la taxa. Altrament no es retornarà cap import.

Article 8. Normes de gestió, liquidació i tramitació 
1. Aquesta taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació  quan els procediments s'iniciïn  a instància del subjectes

passius.
2. A aquest efectes, els subjectes passius, prèviament a la presentació de la instància que iniciï l'actuació o

l'expedient, complimentaran degudament l'imprès d'autoliquidació de la taxa i abonaran al Consistori l'import
que en resulti. Les persones interessades hauran d’adjuntar a la instància que motivi la intervenció municipal
l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.

3. Quan el procediment s’iniciï d’ofici, la taxa  serà liquidada per l’administració municipal, que la notificarà al
subjecte passiu, per al seu pagament.
En aquests casos el subjecte passiu presentarà en el Registre General de l'Ajuntament, la  documentació
requerida en cada tipus d'intervenció per tal de tramitar l'expedient i  determinar la quota de la taxa que li
correspongui,  justificant,  si  s'escau,  la  procedència  de  les  possibles  bonificacions  o  exempcions   que  li
pertoquin.

Article 9. Comprovació de l'autoliquidació
Una vegada realitzada la intervenció municipal corresponent es verificarà i comprovarà l’autoliquidació per part de
l'Ajuntament que  practicarà, si s'escau, la liquidació que sigui procedent. Aquesta donarà lloc a  la reclamació al
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subjecte passiu de l'import que s'ha deixat de percebre o a la devolució  de la quantitat ingressada en excés 

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 disposa la Llei general tributària i l'Ordenança general  de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança 
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.

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 20 de desembre de  2016 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província,  i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2017.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.4 TAXA PER LLICÈNCIA D'AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

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 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per l'atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'auto taxis i altres vehicles
de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de
l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2. Fet imposable 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació
amb l'atorgament de llicencies o autoritzacions administratives d'auto-taxis corresponen a aquest Ajuntament i que
s'assenyalen a continuació: 
a) Concessió i expedició de llicencies.
b) Autorització per a la transmissió de llicencies, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicencies, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per
imposició legal.
d) Visat dels vehicles.

Article 3. Subjecte passiu
1. Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones físiques i

jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària, següents:

a) La persona o l'entitat a favor de la qual s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o s'autoritzi la
transmissió d'aquesta llicència.

b) El titular de la llicència el  vehicle del qual es substitueixi  o sigui objecte de revisió, bé sigui ordinària o
extraordinària, i els llibres registres del qual es diligenciïn.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a

què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general .
2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  els  interventors  o  els

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
l'article 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Article 5. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat,
d'acord amb les tarifes contingudes a aquesta ordenança.   

Article 6. Exempcions i bonificacions 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 7. acreditació 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a), b) i c) de

l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o n'autoritzi
la transmissió, o que autoritzi la substitució del vehicle.

2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de visat de llicències i de diligenciament de llibres/registre, la taxa
s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es
produeix quan aquests es sol·liciten.

3. Quan es tracti de la taxa per l’ús de la via pública, per parada i l’estacionament, la taxa s'acreditarà en el
moment que s'inicii aquella prestació i s'entendrà, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan
aquests es sol·liciten, i posteriorment, el dia primer de gener de cada any.

Article 8. Declaració en ingrés 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es faran a instància de part,

llevat els casos en què siguin de recepció obligatòria.
2. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

Article 9. Infraccions i sancions 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els sancions que els corresponguin en
cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de  la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària. 
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TARIFES

Epígraf 1. Atorgament de llicència i autorització per a la transmissió de llicències
a) Atorgament de llicències d'auto taxi 4.434,00
b) Transmissió de llicències d'auto taxi 1.905,00

Epígraf 2
a) Autorització per a la substitució de vehicles i confecció de la nova llicència 86,80
b) Expedició permís local conductors, per cada permís 36,30

Epígraf 3
Visat anual dels vehicles                                                                                           41,60

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària,  el dia 27 d’octubre de 2015 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2016. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.5 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

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 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , aquest
Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la
qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais
per  a  enterraments;  permisos  de  reforma  de  panteons  o  de  sepultures;  reducció,  incineració;  moviment  de
làpides;col·locació de làpides, reixes i guarniments; manteniment i conservació dels espais comuns i qualsevol altre
que,  de  conformitat  amb el  que  es preveu en el  Reglament  de Policia  Sanitària  Mortuòria,  siguin convenients  o
s'autoritzin a instància de part.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius en concepte de contribuents,  les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l'article 35 de  la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals figuri la titularitat o
el lloguer del dret funerari.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a

què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general .
2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  els  interventors  o  els

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
l'article 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Article 5. Exempcions subjectives
1. Estaran exempts del pagament dels serveis funeraris:
a) Les persones usuàries de serveis funeraris amb manca de mitjans econòmics propis i suficients, inexistència

de subscripció de cap assegurança que cobreixi les despeses derivades de la prestació dels serveis funeraris,
que el domicili mortuori es trobi en el terme municipal i no es pugui identificar cap persona que vulgui o resti
obligada a fer-se'n càrrec,  previ  informe dels  serveis  socials  municipals  i  resolució  motivada del  regidor
delegat de Serveis Municipals.

b) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial  i que s'efectuïn en la fossa comuna
 
Article 6. Tarifes 
Els serveis subjectes a gravamen i el seu import són els que es fixen a les tarifes d’aquesta ordenança.

Article 7. Acreditació
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i

s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.
2. Fins que no recaigui acord municipal les persones interessades en podran desistir expressament i en aquest

cas, la taxa quedarà reduïda al 20% que li correspondria si s'hagués concedit la concessió o llicencia , amb un
import màxim de 100 euros.

3. Per a les taxes de conservació del cementiri, l'obligació de contribuir es fonamenta en la titularitat del dret
funerari o en el lloguer del mateix i han de fer-se efectives dins de l'any fiscal que correspongui, encara que
no hi  concorri  cap  de  les  circumstàncies relacionades  en  l'article  2 d'aquesta  Ordenança.  Les  quantitats
exigibles , d’acord amb les tarifes, seran irreductibles per períodes anuals. 

4. La sol·licitud de baixa o de canvi de nom, tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es
produeixen. 

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés 
1. La taxa es podrà exigir en règim d'autoliquidació.
2. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
3. La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte i la memòria

corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.
4. Cada servei podrà ser objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi fet

aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala en la
Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Article 9. 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 181 i següents de la  Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 
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TARIFES

Epígraf 1. Concessió de drets funeraris,  fins a un màxim de 50 anys
1. Sobre un panteó    19.671,00
2. Sobre un nínxol de 1a classe 3.675,00
3. Sobre un nínxol de 2a i 3a classe:
a) 1r pis, 1.410,00
b) 2n pis, 1.303,00
c) 3r pis, 1.051,00
d) 4t pis, 704,00
e) 5è pis. 603,00
4. Sobre un columbari                                                                                             447,40 

Nota: A l'import de concessió de nínxols i  columbaris del quarter 20, s'hauran d'afegir les tarifes establertes a
l'epígraf 7, punt 2 i punt 8.

Epígraf 2. Concessió a lloguer de dret funerari sobre nínxols de tercera
1. Primers dos anys 164,80
2. Primera pròrroga (2 anys) 212,15
3. Segona pròrroga (2 anys) 313,10

Epígraf 3. Inhumacions (cadàvers, restes o cendres).
1. A un panteó 286,30
2. A un nínxol 108,15
3. A la fossa comuna exempt
4. A un columbari 44,75
5. En cas de que les inhumacions  fossin en diumenges o festius s'aplicarà un coeficient del 1,5 respecte les

tarifes vigents.

Epígraf 4. Drets de conservació
1. Sobre un panteó 221,45
2. Sobre un nínxol de 1a 51,500
3. Sobre un nínxol de 2a i 3a 12,30
4. Sobre un columbari                                                                                      12,30 

Epígraf 5. Exhumacions i trasllats
1. Trasllats de restes dins del recinte del cementiri (sepultura de destí):
a) Panteons                                                                                                   505,90
b) Nínxols de 1ª                                                                                             339,70
c) Nínxols de 2a i 3ª                                                                                       267,60
d) Columbaris                                                                                                  89,50
2. Trasllats  de  restes  fora  del  recinte  del  cementiri,  i  exhumacions  d’urnes  de  cendres,  pagaran  la  tarifa

d’inhumació corresponent a la sepultura desocupada.
3. Els trasllats de restes a la fossa comuna pagaran el 50% de les tarifes d'inhumació del ninxol desocupat de

l’epígraf 3, excepte els nínxols de concessió temporal per un termini de dos anys.

Epígraf 6. Expedició de documents
1. Expedició de títols                                                                                        31,35
2. Duplicats de títols                                                                                         26,80

Epígraf 7. Expediciió de permisos i altres
1. Primera  col·locació  de  làpida  i  quatre  tires  de  marbre  que  aportaran  les  persones  interessades,  en  les

sepultures del recinte antic del Cementiri (quarters de l’1 al 19A, i 100):
a) Nínxol de 1a                                                                                                 67,15
b) Nínxol de 2a i 3a                                                                                          40,25
c) Panteó                                                                                                       206,00
d) Columbaris                                                                                                  18,55

2. Subministrament i primera col·locació de làpida, en les sepultures del quarter 20:
a) Nínxols                                                                                                      500,00
b) Ccolumbaris                                                                                               200,00

3. Col·locació o restauració de marcs d'acer inoxidable amb vidre que aportaran les persones interessades, en
els nínxols del recinte antic del Cementiri (quarters de l’1 al 18):

a) Nínxol de 1a                                                                                                 52,55
b) Nínxol de 2a i 3a                                                                                          29,05
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4. Permís per reforma o ornat frontal de nínxols de1a classe                              104,10
5. Permís per reforma de tires laterals en nínxols, columbaris,i làpides en el recinte antic del cementiri (quarter

de l’1 al 19A i 100)              27,90
6. Permís per reforma o ornat de panteó que requereixin llicència d’obres  majors                   592,25
7. Permís per reforma o ornat de panteó que requereixin llicència d’obres menors                           138,02
8. Inscripció i/o gravació de làpida de les sepultures del quarter 20:
a) Nínxols                                                                                                       150,00
b) Columbaris                                                                                                 150,00

Epígraf 8. Traspassos de concessions
Els traspassos entre parents per consanguinitat i/o afinitat de primer grau i 2n grau satisfaran el 7% dels drets
assenyalats en l'epígraf 1r.
Els traspassos entre parents de 3r grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 19% dels drets assenyalats a
l'epígraf 1r.
Els traspassos entre parents a partir del 4t grau de consanguinitat i/o afinitat, satisfaran el 75% dels drets assenyalats
en l’epígraf 1r. 

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 30 d’octubre de 2018 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.6 TAXA DE CLAVEGUERAM

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 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , aquest
Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 esmentat.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) La prestació dels serveis d'evacuació d’excretats, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de

clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

Article 3. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35

de la  Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 
2. En el cas de prestació de serveis del número 1. a) 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.

3. 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.

4. 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, essent 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.  Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s'incorporaran en el padró de la taxa de l´exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius
mentre no se'n sol·liciti la modificació.

Article 4. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a

què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general .
2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  els  interventors  o  els

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
l'article 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Article 5. Quota tributària
1. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació del servei de clavegueram i depuració, serà la resultant

d'aplicar un coeficient fix sobre la quota a ingressar de l'impost sobre béns Immobles de naturalesa urbana,
sense bonificacions i exempcions.
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

a) Drets de conservació: 8,40 % sobre la base definida a l'article 5è.

Article 6. Exempcions i bonificacions
1. Tindran dret a una bonificació del 20 per cent de la taxa, les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts

anuals inferiors  a 18.000 €.
2. Les sol·licituds s'hauran de formular pels interessats i tenir entrada a l'Ajuntament dins del primer trimestre

de l'exercici. 
3. Aquesta bonificació, es concedirà pel període de vigència del títol de família monoparental i es mantindrà

mentre no variïn les circumstàncies familiars i econòmiques.

Article 7. Acreditació 
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:
a) Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditació per aquesta modalitat de la

taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència de connexió de servei i  sense
perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a l'autorització.

b) Els serveis d'evacuació d’excretats, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter
obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi
clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà
fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

Article 8. Declaració, liquidació i ingrés 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en el cens de

subjectes passius de la taxa en el  termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació en la
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titularitat de la finca i l'últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a
partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació d'aquestes
declaracions d'alta i de baixa.

2. Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici.
3. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos períodes i en els mateixos

terminis que els rebuts per l'impost sobre béns immobles.
4. El cobrament dels rebuts domiciliats notificats col·lectivament, es fraccionarà en dos períodes.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 20 de desembre de  2016 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2017.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.7 TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES 
I ALTRES RESIDUS MUNICIPALS

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 marc (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 sols contaminats, l'Ajuntament estableix les taxes pels serveis
de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.

Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació

d'escombraries i altres residus municipals domiciliaris, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus municipals generats en els habitatges particulars.
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior.
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i  residus municipals les restes i  les deixalles

alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels habitatges particulars.
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, requereixen

l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com:
a) Les escombraries i els residus urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.
b) Les escòries i les cendres de calefaccions centrals.
c) Les runes d'obres.
d) D’altres tòxics o perillosos.
4. Tampoc estaran subjectes al pagament de la taxa els immobles que o bé estiguin declarats en situació de

ruïna o bé es trobin en alguna de les fases entre el seu enderroc i el certificat de final d'obra.

Article 3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria de recollida,

tractament i eliminació d’escombraries i altres residus municipals, les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, beneficiaris del
servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, de llogater, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el qual podrà
repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a

què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.
2. Seran  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  els  interventors  o  els

liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala
l'article 43 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de les persones interessades, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària. 

Article 5. Bonificacions 
1. De  conformitat  amb allò  que  estableix  l'article  24.4  del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,

d'aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  la tarifa d'aquesta Ordenança quedarà
reduïda a un 50% de la taxa, per aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta,
gran  invalidesa,  aturats,  PIRMI  i  altres  subjectes  passius  d'escassa  capacitat  econòmica  quan  els  seus
ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el
quadre següent:

Benefici fiscal Residents Límit d'ingressos anuals

50% 

1  9.878,00 €

2 10.583,00 €

3 11,289,00 €

4 11.994,00 €

Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d'ingressos anuals s'incrementarà en 705,00 euros.

2. Quedaran exempts de la taxa aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran
invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos
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íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre
següent:

Benefici fiscal Residents Límit d'ingressos anuals

exempt

1 5.257,00 €

2 6.678,00 €

3 8.089,00 €

4 9.500,00 €

Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d'ingressos anuals s'incrementarà en 1.411,00 euros.

3. Les sol·licituds per a l'obtenció de beneficis assenyalats en els números 1 i 2  hauran de formular-se per les
persones interessades  i  tenir entrada a l'Ajuntament dins del primer trimestre de l'exercici,  i  reunir les
condicions següents:

a) Que l'habitatge que motiva el pagament de la taxa, sigui ocupada per la persona obligada al pagament, sola,
amb el seu cònjuge  per vincle de matrimoni o una altre relació estable anàloga, per consanguinitat, afinitat o
adopció fins el primer grau, amb exclusió de qualsevol altra persona. La relació de parentiu es comptarà a
partir de la persona beneficiària.

b) Que tinguin només en propietat el propi habitatge i una sola plaça d'aparcament
c) Que  no disposin d'altres béns de fortuna que puguin produir-li ingressos.
d) Estar empadronats a l'habitatge on es sol-licita el benefici fiscal.

4. A aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació següent:

a) Fotocòpia de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, individual o conjunta, en el cas
que vinguin obligats a presentar-la de l'any anterior en el que es sol·liciti el benefici fiscal. En el cas de no
estar obligats a la presentació de la declaració, s'acompanyarà certificació negativa de l'AEAT.

b) En el cas de pensionistes i/o persones sense ingressos, certificat emès per l'Institut Nacional de la Seguretat
Social o altres Organismes Públics de l'import de la/s pensió/ns, o bé certificat de no rebre cap quantitat.

c) En el cas d'aturats, carnet de desocupació amb el segell al corrent i certificació acreditativa de la prestació
d'atur o certificat d'haver exhaurit la prestació.

d) Autorització per a consulta de dades tributaries.
e) Fotocòpia del DNI.
f) Certificat on s'acrediti la prestació per PIRMI.
g) Contracte d'arrendament.
h) Autorització del arrendador a l'arrendatari, per sol·licitar la bonificació de la taxa.

5. Quan la  totalitat  dels  ingressos  íntegres  de  la  unitat  familiar  provinguin  exclusivament  de  pensions  per
jubilació,  incapacitat  absoluta  o gran  invalidesa,  tindrà  un caràcter  permanent,  en  la  resta  de  supòsits,
s'haurà de demanar anualment

6. Si durant l'exercici fiscal en el qual s'aplica la bonificació, es modifiquen els ingressos econòmics que perceben
els membres de la unitat familiar, fins a superar el límit d'ingressos anuals assenyalats, o es modifiquen altres
situacions que van motivar el seu atorgament com es, el canvi de l'habitatge o variació dels membres que
integren la unitat familiar que motiva el pagament de la taxa, es practicarà la liquidació complementaria que
correspongui. 

7. La  tarifa  d'aquesta  Ordenança  quedarà  reduïda  en  els   percentatge  següents,  en  el  cas  d'habitatges
particulars, per a aquells contribuents -persones físiques- que acreditin haver fet ús de les deixalleries del
municipi en 5 o més ocasions durant l'exercici.

Reducció                  Ús de la deixalleria

                                                    10 per cent                         5
                                                    12 per cent                         6 a 12
                                                    20 per cent                         més de 12  

Els lliuraments a les deixalleries no podran ser del mateix dia i no podran consistir en materials dels quals hi hagi
servei de recollida al carrer, tret dels voluminosos, sinó que hauran de consistir exclusivament, en l'aportació d'algun
dels següents materials, en les quantitats que s'indiquen:

 Oli de cuina: un mínim de 1,5 litres.
 Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca) : mínim de 1 m3.
 Bateria de cotxes: mínim 1 unitat.
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 Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat.
 Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 pot de 1l.

8. Tindran dret a una bonificació del 20 per cent de la taxa, les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts
anuals inferiors  a 18.000 €.

Les sol·licituds s'hauran de formular pels interessats i tenir entrada a l'Ajuntament dins del primer trimestre
de l'exercici.
Aquesta bonificació,  es concedirà pel període de vigència del títol de família monoparental i es mantindrà
mentre no variïn les circumstàncies familiars i econòmiques.
Si durant el període d'aplicació de  la bonificació, es modifiquen els ingressos econòmics que perceben els membres de
la unitat familiar, fins a superar el límit d'ingressos anuals assenyalats, o es modifiquen altres situacions que van
motivar el seu atorgament, que motiva  el pagament de la taxa, es rectificarà l'import de la quota tributària inicialment
liquidada.

Article 6. Quota tributària 
Consistirà en una quantitat fixa anual.
La taxa per recollida d'escombraries s'aplica tenint en compte el cens i característiques d'aquesta població, l'activitat
que  el  servei  reporta  als  usuaris,  la  naturalesa  i  la  finalitat  d'aquest   servei,  el  seu  cost  general  i  la  capacitat
econòmica de les persones o classes que l'utilitzin, i es liquidarà per cada habitatge.

Article 7. Tarifa
Les bases i tarifes d’aquesta taxa seran anuals:
Per cada habitatge particular 135,00

Article 8. Acreditació 
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 recollida
d'escombraries domiciliàries en les places, carrers o vies públiques on figurin els habitatges utilitzats pels
contribuents,  subjectes a la taxa,  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, amb caràcter irreductible, malgrat que beneficiï a
aquell que el succeeixi en l'ocupació, i/o en els termes que s'indiquen en l'article següent.

3. S'acreditarà aquesta taxa conjuntament amb el preu públic pels serveis de recollida i tractament dels residus
comercials,  sempre  que  coincideixi  en  un  mateix  domicili  o  local,  l'activitat  comercial  o  professional  i
l'habitatge  particular  del  subjecte  passiu,  amb  les  excepcions  compreses  en  l'article  5è  de  la  norma
reguladora dels preus públics pels serveis de recollida i tractament dels residus comercials.

Article 9. 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 la quota que els hi correspongui, s’estarà a allò establert en 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 fet la declaració, o s’hagi produït la declaració.

3. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.
4. El cobrament dels rebuts domiciliats col·lectivament, es fraccionaran en tres períodes.

Article 10. 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 181 i següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.

Disposició transitòria
Els  elements d’aquest  impost  podrà ser objecte de modificació cas que per llei  o qualsevol  altre  norma de rang
s’aprovin modificacions que afectin a aquests elements.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària,  el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.8 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O
ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA I PER RETIRADA DE BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text
legal, l'Ajuntament estableix la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament
a la via publica i per retirada de béns mobles de la via pública, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2. Fet imposable 
1. El fet imposable el determina la prestació del servei de retirada, o dipòsit del vehicle, contenidors o altres

béns mobles que infringeixin el disposat en les normes circulatòries i en les Ordenances municipals.
2. També es produirà el fet imposable per la custòdia de vehicles la mobilització dels quals ordeni qualsevol

autoritat fins a la seva retirada per les persones interessades, incloent les immobilitzacions de vehicles per
procediments mecànics.

3. De la mateixa manera, es meritaran taxes per custòdia de vehicles procedents de furt, robatori o apropiació
indeguda, després de quaranta vuit hores a partir de l'avís als propietaris legítims o al denunciant perquè els
retirin i no ho hagin fet.

4. En matèria de residus de la construcció el fet imposable el determina la retirada, transport a l'abocament i
custòdia dels contenidors al dipòsit municipal.

5. Pel que fa al dipòsit de vehicles o béns mobles, el subjecte passiu disposa d'un període de mancança de 6
hores posteriors a l'entrada del vehicle o del bé moble en el dipòsit, per a la seva retirada.

Article 3. Obligació de contribuir
1. L'obligació de contribuir neix amb la prestació del servei de grua, considerant-se així a partir del moment en

què es produeix l’enganxament del vehicle, encara que, a sol·licitud del conductor o propietari del vehicle no
es realitzés el trasllat del vehicle al dipòsit.

2. Pel que fa als contenidors i d'altres béns mobles, l'obligació de contribuir naixerà quan calgui efectuar-ne la
retirada de la via pública, per infringir les ordenances municipals o altra normativa aplicable.

3. Pel que fa a la retirada de vehicles, contenidors i d'altres béns mobles que, no infringint les ordenances
municipals,  obstaculitzin el  pas de vehicles especials, l'obligació de contribuir  naixerà quan es sol·liciti  el
servei de trasllat d'aquests.

Article 4. Tarifes 
1. Les taxes per la retirada, dipòsit i custòdia de vehicles i objectes de la via pública són les que consten en

l’annex d’aquesta ordenança.
2. La retirada que per les pròpies característiques del vehicle o del bé moble hagi de realitzar-se per empreses

especialitzades comportarà el pagament del cost íntegre del servei d'acord amb la facturació de l'esmentada
empresa.

Article 5. Subjecte passiu 
1. Són subjectes passius els propietaris i, subsidiàriament, els que acreditin títol justificatiu del legítim ús o

possessió del vehicle o contenidor o altre bé moble, que estiguin obligats a fer el pagament de les tarifes que
s'assenyalin amb independència de la multa que correspongui segons la infracció comesa.

2. També es considerarà subjecte passiu en el cas de l’obligació de contribuir en l’apartat tercer de l’article 3 al
sol·licitant del servei.

Article 6. Normes de gestió i recaptació 
L'import de la taxa es fa efectiu contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema
automàtic. 

Article 7. Infraccions i sancions 
Les infraccions tributàries que es detecti o es cometin en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquest
tribut es tipificaran i sancionaran d’acord amb allò que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.»

TARIFES 

1. Cotxe grua, per servei
a) Per la retirada de motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes, 48,00
b)  Per  la  retirada  d'automòbils  tipus  turisme,  quadricicles  lleugers,  furgonetes,  tot  terreny  i  altres  vehicles  de
característiques anàlogues amb un tonatge fins a 2.500 kg, 110,00
c) Per la retirada de furgons, camions, tractors, remolcs, autocaravanes i altres vehicles de característiques anàlogues
amb tonatge fins a 5.000 kg, 150,00
d) Per la retirada de tota classe de vehicles amb un tonatge superior a 5.000 kg,les  quotes serà un import variable
corresponent a l’import de la factura emesa per la grua externa contractada per realitzar el servei.
e) Contenidors 215,00
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f) Mercaderies i objectes similars retirats de la via pública 48,00

2. Per enganxament sense desplaçament fins al dipòsit per a tot tipus de vehicles automòbil de quatre o 
més rodes                                                                   46,00
* La tarifa per enganxament sense desplaçament, s'acreditarà un cop les rodes davanteres o posteriors del vehicle
infractor hagin estat aixecades del terra, i el propietari o conductor sol·liciti el desenganxament, el que es farà sempre
que s'hagi satisfet la taxa.

3. Per dipòsit de vehicles o béns mobles
1. Transcorregut el període de mancança de 6 hores posteriors a l'entrada del vehicle o del bé moble en el dipòsit per
a la seva retirada, les tarifes seran les que es detallen en els apartats següents:

2. Tarifa horària:
a) Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 1,20
b) Turismes, quadricicles lleugers, camions i similars, fins a 3.500 kg de  PMA 1,40
c) Tota classe de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg 1,70

3. Per dipòsit d'altres objectes: 
a) Contenidors 1,70
b) Objectes diversos, per m3 d'espai 0,40

4. Tarifa diària
a) Motocicletes i ciclomotors de dos i tres rodes 11,00
b) Turismes, quadricicles lleugers, camions i similars, fins a 3.500 kg de PMA 15,00
c) Tota classe de vehicles amb, PMA superior a 3.500 kg 15,00

5. Per dipòsit d'altres objectes:
a) Contenidors 17,00
b) Objectes diversos, per m3 d’espai 3,50

6. A les zero hores del dia següent a l’ingrés en el dipòsit, s’acreditarà la taxa per dies complets,la qual cosa se
sumarà  a la calculada per hores del primer dia de dipòsit.

7.  Per  la  recuperació  de vehicles  que hagin estat  retirats  de la  via  pública i  traslladats  al  dipòsit  municipal  per
presentar símptomes d'abandonament                                             53,00

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària,  el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.9 TAXA PER PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS AUTORITZATS PEL MUNICIPI

Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , aquest Ajuntament estableix la taxa per la
utilització de plaques, de l'escut de Granollers, del logotip de la plaça de la Porxada, i també d'altres distintius anàlegs
autoritzats pel municipi que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa
l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 esmentat.

Article 2. Fet imposable 
El fet imposable ve determinat per l'autorització per a la utilització de plaques, de l'escut de Granollers, del logotip de
la Porxada i altres distintius anàlegs autoritzats pel municipi.

Article 3. Obligació de contribuir 
L'obligació de contribuir neix des del moment de sol·licitud de l'autorització per a la utilització de plaques, de l'escut
del municipi, del logotip de la Porxada i altres distintius anàlegs.

Article 4. Subjecte passiu 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, general tributària, titulars de l'autorització per a l'ús de plaques, de l'escut del municipi,
del logotip de la plaça de la Porxada i altres distintius anàlegs.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 42  de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.

Article 5. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible per l'autorització.
El quadre de tarifes vigent consta en l’annex adjunt a aquesta ordenança.

NORMES DE GESTIÓ

Article 6 
La numeració d'edificis es farà per acord de l'Alcaldia als carrers on es consideri la necessitat de verificar el servei
expressat. La relació de propietaris afectats s'exposarà al públic durant 15 dies a l'efecte de reclamacions i, un cop
aprovada per l'Alcaldia, es cobrarà.

Article 7 
Les plaques per a la senyalització de guals o entrada de vehicles són permanents i estaran numerades a l'efecte
identificació. 

Article 8 
Per poder fer ús de l'escut de la ciutat, i també del logotip de la Porxada i altres distintius anàlegs, haurà de sol·licitar-
se a l'Ajuntament la autorització corresponent mitjançant instància que anirà acompanyada d'un croquis, un dibuix,
una reproducció dels distintius abans esmentats, que serà tramès a informe de l'arxiver municipal.

Article 9 
S'estableix  el  sistema  d'autoliquidació,  per  tant,  els  interessats,  juntament  amb  la  sol·licitud  de  l'autorització,
presentaran la documentació acreditativa del fet imposable i de les bases imposable i liquidable, acompanyant el
justificant del pagament, sense el qual no s'admetrà.
Els òrgans gestors giraran, si s'escau, liquidació complementària a la vista de les dades consignades a la declaració,
documents acompanyats i antecedents existents a l'Administració, i instruiran expedient sancionador si el subjecte
passiu hagués incorregut en infracció tributària.

Article 10 
En cas que els serveis que es sol·licitin comportin una continuació del fet imposable, l'autoliquidació produirà l'alta al
registre respectiu, padró o matrícula, circumstància que es farà consignar a l'imprès d'autoliquidació i que servirà de
notificació. Es practicarà la notificació de les successives quotes en la forma establerta a l'Ordenança Fiscal General.

Article 11 
Cap concessió tindrà caràcter d'exclusiva. L'Ajuntament es reservarà la facultat de concedir totes les concessions que
estimi oportunes, encara que sigui idèntic objecte.

Article 12. Gestió de la taxa 
Autorització per utilitzar l'escut del municipi.
Una vegada concedida l'autorització per utilitzar l'escut del municipi o logotips municipals, s'entendrà tàcitament i
anualment  prorrogada  mentre  el  titular  no  hi  renunciï  expressament.  La  concessió  de  l'autorització  s'entendrà
atorgada a  la persona o l'entitat  que  l'hagi  sol·licitada,  per  la  qual  cosa els  qui  els  succeeixin  hauran d'obtenir
novament l'autorització i pagar les quotes corresponents per a aquesta taxa.
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Quan s'aprovi la concessió o la successió de l'autorització, el pagament de la quota s'efectuarà mitjançant liquidació
prèvia per ingrés directe. En els anys següents al de la concessió o successió de l'autorització, la quota s'ingressarà
per mitjà de rebut dins els mateixos terminis de recaptació d'aquesta mena de liquidacions.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 13 
Respecte a les plaques i altres distintius autoritzats per l'Ajuntament en tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions
tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'atindrà al que disposa l'Ordenança Fiscal General.

TARIFES 

1. Per a l'autorització de la utilització de l'escut de la ciutat 31,77
2. Per cada any d'utilització de l'escut de la ciutat 13,60
3. Per cada placa numèrica d'edificis 6,38
4. Per cada placa numèrica de vehicles no subjectes a l'impost de circulació 7,21
5. Per cada placa de gual 10,45
6. Per reposició de placa de gual 10,45
7. Per cada placa no inclosa en apartats anteriors, segons cost
8. Per la utilització del logotip o anagrama de la Porxada (segons ús):

a) Mínim 43,98
b) Màxim 229,27
c) Per altres distintius anàlegs segons cost

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària,  el dia 27 d’octubre de 2015 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2016. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.10 TAXA DE LLICÈNCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Article 1. Fonament i naturalesa
En us de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim
local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc
d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quest Ajuntament estableix la taxa pels serveis
de llicència de tall i d´ocupació de via pública. que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial decret legislatiu 2/2004. 

Article 2. Fet imposable
1.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa la  prestació  del  servei  d’atorgament  de  la  llicència   relativa  a  talls  i
ocupacions transitòries de la via pública i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal.
2.No constitueix fet imposable,els aprofitaments per ocupació de la via pública per actes socials, culturals, benèfics o
de  promoció  del  municipi,  realitzats  sense  finalitat  lucrativa,  per  entitats  inscrites  en  el  registre  d'entitats  de
l'Ajuntament de Granollers.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius d'aquesta taxa, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què fa referència l'article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària beneficiàries dels serveis per haver sol·licitat la llicència o
per haver formalitzat el tall/o la ocupació del carrer sense llicència.

Article 4. Responsables i successors.
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense
personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 5. Quota tributària
Les quotes a pagar pels serveis de llicència de tall i d'ocupació de via pública, són les que consten en les tarifes
d'aquesta Ordenança.

Article 6. 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 7. Infraccions i sancions
Les infraccions tributàries que es detecti o es cometin en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquest
tribut es tipificaran i sancionaran d’acord amb allò que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

TARIFES

1. Permisos de tancament de carrers, ocupació de via pública:
a) Per ocupació de carrers sense tancament, les 3 primeres hores, 12,54
b) Per ocupació de carrers sense tancament, per cada hora o fracció superior a les tres primeres hores, 5,20
c) Per ocupació i tancament de carrer sense presència de guàrdia, per hora o fracció, 23,43
d) Per ocupació i tancament de carrer sense presència de guàrdia, en un carrer o tram de carrer amb estacionament
regulat "zona blava", per hora o fracció, 23,43

A més:
d.1) Si la durada del tall és igual o inferior a 2 hores, el 50% del nombre de places de zona blava en el tram
tallat x tarifa horària de la zona x nombre d' hores del tall.
d.2) Si la durada del tall és d’entre 2 i 6 hores, el 75% del nombre de places de la zona blava en el tram tallat x
tarifa horària de la zona x nombre d’hores de tall.
d.3) Si la durada del tall és de més de 6 hores, el nombre de places de la zona del tall x tarifa horària de la
zona x nombre d’hores de tall.

e) Per ocupació i tancament de carrer, amb presència de guàrdia, per hora o fracció.                                  58,00 
f) Per ocupació i tancament de carrer, amb presència de guàrdia, en un carrer o tram de carrer amb estacionament
regulat "zona blava", per hora o fracció. 58,00

A més:
f.1) Si la durada del tall és igual o inferior a 2 hores, el 50% del nombre de places de zona blava en el tram
tallat x tarifa horària de la zona x nombre d’hores del tall.
f.2) Si la durada del tall és d’entre 2 i 6 hores, el 75% del nombre de places de la zona blava en el tram tallat x
tarifa horària de la zona x nombre d’hores de tall.
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f.3) Si la durada del tall és de més de 6 hores, el nombre de places de la zona del tall x tarifa horària de la zona
x nombre d’hores de tall.

Les ocupacions i tancaments de carrers que es realitzin en zones d’estacionament regulades com a “àrea verda”, el
preu de la taxa no es veurà incrementat per aquesta afectació.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària,  el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF  2.11  TAXA  PER  L'ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  DE  TRACCIÓ  MECÀNICA  A  LES  VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa 
1. A l'empara del previst als articles 57 i 20.3. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica destinats al servei
particular o públic, als espais de la ciutat que es detallen tot seguit:

a) Els especialment reservats per a zona d'estacionament regulat mitjançant parquímetres.
b) Solars i altres zones o espais públics on estigui permès l'estacionament de camions de grans dimensions, vehicles
especials i vehicles industrials de qualsevol mena. 
c) Reserves d'aparcament a la via pública per a establiments de característiques especials, hotels, centres sanitaris,
centres escolars o educatius, organismes públics, centres culturals o recreatius, alimentació amb servei a domicili,
paqueteria i distribució de mercaderies.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix per:
a) L’estacionament de vehicles de tracció mecànica destinats al  servei particular o públic, als espais de la ciutat
especialment reservats per a zones d'estacionament regulat mitjançant parquímetres.
b)  L’estacionament de vehicles  de  tracció  mecànica a  les  zones de reserva d'aparcament per  a establiments  de
característiques especials.
c) L’estacionament de camions, remolcs, màquines i  vehicles especials als solars o espais de titularitat municipal
habilitats. 
d) L’estacionament d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer.

2. Als efectes d'exigibilitat de la taxa s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle la durada del qual
sobrepassi dos minuts, sempre que aquesta no estigui motivada per imperatius de la circulació.

3. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta Ordenança l'estacionament dels vehicles següents:

a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, i els particulars utilitzats per personal adscrits a organismes
de  l'Estat,  la  comunitat  autònoma  o  les  entitats  autònomes,  ajuntaments,  que  estiguin  destinats  directament  i
exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin desenvolupant els serveis
esmentats i degudament identificats.
b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària de la Seguretat Social,  i les ambulàncies, que es trobin prestant
servei.
c) Els vehicles utilitzats per persones disminuïdes físiques, degudament identificats.
d) Els vehicles que es trobin degudament identificats amb la targeta de resident i dins les condicions d'ús que aquesta
autoritzi.
e)  Els vehicles de zero emissions que disposin i exhibeixin en el vehicle el distintiu ambiental emès per la Direcció
General de Trànsit per a vehicles de zero emissions ( «0 emisiones» ).

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa:
a) En els estacionaments de duració limitada, els conductors de vehicles estacionats en les vies públiques, en les zones
reservades a l’efecte.
b) En els estacionaments de duració il·limitada, les persones que figuren com a titulars dels vehicles en el permís de
circulació.
2. En els estacionaments de duració limitada, quan s’ignori la titularitat del conductor, es liquidarà la taxa al titular del
permís de circulació del vehicle.
 
Article 4t.- Responsables i successors.
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense
personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General."

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
llicència per a estacionar amb duració il·limitada determinats vehicles, sempre que l’estacionament sigui necessari per
als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la
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seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia exigible serà la que resulti d'aplicar les tarifes contingudes en l’annex adjunt a aquesta ordenança.
2. Serà aplicable la tarifa de la zona C regulada a l’epígraf 1 de tarifes per a aquells carrers amb estacionament en
superfície regulat mitjançant parquímetres que no apareguin expressament detallats en el mencionat epígraf. 
3. Si el temps d'estacionament del vehicle sobrepassa el temps autoritzat, es podrà regularitzar la situació, abonant,
en el termini d'una hora, l'import de 6 euros, mitjançant els procediments previstos d'anul·lació de denúncies.

Article 7. Acreditació 
La taxa s'acreditarà en el moment en que se efectuï el estacionament en les vies públiques  compreses a les zones
determinades

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa  s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. El pagament de la taxa s'efectuarà:
a) En el cas de l'estacionament de vehicles de durada limitada, en proveir-se del tiquet d'estacionament corresponent
a les màquines expenedores instal·lades amb aquesta finalitat o mitjançant nous sistemes tècnics o tecnològics que
s'hi puguin implantar.
3.  Quan es tracti  de llicència d'aprofitaments que ja estiguin autoritzades i  incloses en els padrons o matrícules
d'aquesta taxa, el seu pagament es realitzarà per anys naturals, en els períodes i oficines bancàries establerts en el
calendari fiscal anual .
4.  Quan es tracti de noves llicències  d'aprofitaments , quan el dia d'inici no coincideixi amb l'any natural , les quotes
es calcularan proporcionalment al nombre de mesos naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el  de l'inici  de
l'aprofitament. Quan el pagament es faci pels parquímetres l’usuari haurà d’introduir la matrícula del vehicle

Article 9. Infraccions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributaries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança,
resultin procedents, s'aplicara el que disposa la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.”

TARIFES

Epígraf 1. Servei d'aparcament de superfície, amb aparell dispensador de tiquets
1. Zona A
a) Import mínim 0,20
b) Del minut 0 al 60 1,80
c) Del minut 61 al 120 1,95
d) Import màxim 3,75

2. Zona B
a) Import mínim 0,20
b) Del minut 0 al 60 1,55
c) Del minut 61 al 120 1,70
d) Import màxim 3,25

3. Zona C
a) Import mínim 0,20
b) Del minut 0 al 60 1,30
c) I del minut 61 al 120 1,40
d) Import màxim 2,70

       4.   Zona verda
a) Import mínim 0,20
b) Del minut 0 al 60 1,30
c) Del minut 61 al 120 1,40
d) Import màxim 2,70

Carrers zona A:
Sant Jaume (entre Fontanella i Rec),  Joan Prim (entre Torras i Bages i Ramon Llull),  Princesa  ( entre Sant Josep i
Fontanella), Anníbal, Sant Josep, Fontanella (entre Sant Jaume i Princesa),  Príncep de Viana,  Rec, Balmes, Mare de
Déu de Núria, Pompeu Fabra,  Josep M Ruera,   Ponent (entre Rec I Torres i Bages), Menéndez i Pelayo,  Molí,  Alfons
IV, Llevant (entre Josep Pinyol i Josep Umbert), avinguda del Parc, Girona (entre Vinyamata i Francesc Ribas).

Carrers zona B: 
Vinyamata.
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Carrers zona C: 
Francesc Macià (entre Santiago Ramon i Cajal i Enric Prat de la Riba),  Bruniquer (entre Girona i Tetuan), Enginyer
(entre Girona i Tetuan), Pinós ( entre Girona i Tetuan), Tetuan (entre Bruniquer i Pinós), Minetes (entre Girona i
Tetuan), i Tarragona.

Carrers zona verda:

Bruniquer (entre Tetuan i J.H Dunant), Enginyer (entre Tetuan i J.H Dunant), Pinós (entre Tetuan i J. H Dunant)
Tetuan (entre el número 88 i el carrer Tarragona), Agustina d’Aragó, Minetes (entre Tetuan i J. H Dunant), J. H.
Dunant (entre el número 1 el número 79), solar carrer Tetuan, número 20.

Epígraf 2. Servei d´aparcament  de superfície amb aparell dispensador de tiquets per als vehicles del
mercat setmanal del dijous, degudament identificats.

Totes les zones.
Import únic per als dies de mercat setmanal. Horari límit d´estacionament de 8 a 14 hores              6,00

Epígraf 3. Reserva d'espai a la via pública per a establiments de característiques especials (hotels, centres
sanitaris,  centres escolars o educatius,  organismes públics,  centres culturals o recreatius,  alimentació
amb servei a domicili, paqueteria i distribució de mercaderies o similars i equipaments de companyies de
subministrament de serveis públics essencials)

a) Per cada metre lineal o fracció a l'any                                                                                               64,84
b) En  cas  que  la  reserva  d'estacionament  afecti  places  d'estacionament  regulat  en  zona  blava,  l'import

s'incrementarà en un 20%. 

Epígraf 4. Estacionament de camions, remolcs, màquines i altres vehicles especials a la via pública, solars
o terrenys habilitats de titularitat municipal 

a) Per cada metre quadrat o fracció i dia                                                                                            0,05

Epígraf 5. Estacionament en zones especials que donen servei a equipaments singulars. 
a) Aparcament de la Bòbila (Jutjats) i carrer Josep Umbert (Jutjats) Preu únic per a  3 hores 1,50

Epígraf 6. Reposició de la tarja xip àrea verda                                                                                     2,00

Epígraf 7. Taxis i altres vehicles de lloguer
Per a l’us de la via public, per la parada i l’estacionament dels vehicles,  a l'any                                             125,15
Per a l’ús comú esporàdic de la via pública (euro/dia)                                                                           83,45

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.12 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS
DE DOMINI PÚBLIC

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del que es preveu als article 57 i 20. 3h) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i dels terrenys de
domini públic que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l'ocupació i l'aprofitament especial per l'entrada de vehicles a través de les
voreres i dels terrenys de domini públic.
S'exclou del fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança els accessos a les finques, tant rústiques com
urbanes, situades en sòl no urbanitzable, excepte aquelles a on hi hagi una activitat comercial o industrial .

Article 3. Subjecte passiu 
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, 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.
Seran substituts del contribuent els propietaris dels immobles o establiments comercials o industrials, els quals podran
repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4. Beneficis Fiscals
1. Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quant

sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta  Ordenança, sempre
que es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions i centres educatius públics o concertats
d’ensenyament obligatori que explotin directament i per altres que immediatament interessin a la seguretat
ciutadana o a la defensa nacional.

Article 5. Categories dels carrers o polígons 
1. Als  efectes  previstos  per  a  l'aplicació  de  la  tarifa  de  l'annex,  les  vies  públiques  d'aquest  municipi  es

classifiquen en sis categories.
2. Annex a  aquesta  ordenança hi  figura  un  índex alfabètic  de les  vies  públiques d'aquest  municipi  on  s'hi

expressa la categoria que els correspon a cada una.
3. Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria, i mantindran

aquesta qualificació fins en què el ple de la corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en
l'índex alfabètic de vies públiques.

4. Quan  l'espai  afectat  per  l'aprofitament  estigui  situat  en  la  confluència  de  dues  o  més  vies  públiques
classificades en categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.

Article 6. Quota tributària 
El quadre de tarifes vigents que consta en aquesta ordenança.

Article 7. Període impositiu
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, en aquest cas

comprendrà des de la data d'inici de l'aprofitament fins al final de l'any natural.
2. La taxa es merita  el  primer dia  del  període impositiu  i  les  quotes  seran  irreductibles.  En el  supòsit  de

declaració  d’alta,   quan  el  dia  d’inici  no  coincideixi  amb  l’any  natural  les  quotes  es  calcularan
proporcionalment  al  nombre  de  mesos  naturals  que  resten  per  finalitzar  l'any,  inclòs  el  de  l'inici  de
l’aprofitament.

3. Així mateix, i en cas de baixa del gual, les quotes seran prorratejables per mesos naturals, exclòs aquell en el
qual es produeixi l'esmentada baixa.  A tal efecte, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la
part de la quota corresponent als mesos naturals en els quals no s'hagués produït l'aprofitament especial.

4. Les persones o les entitats  interessades en la concessió  d'aprofitaments regulats  en aquesta ordenança,
hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ a què es
refereix  l'article  següent  i  l'interessat  haurà  d'efectuar  una  declaració  i  adjuntar  un  plànol  detallat  de
l'aprofitament i de la situació dins el municipi.

5. Els  serveis  tècnics  d'aquest  municipi  comprovaran  i  investigaran  les  declaracions  que  han  formulat  els
interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi
havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions  complementàries que
s'escaiguin. Les  autoritzacions  es  concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau,
quan hagin fet els ingressos complementaris corresponents.

6. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats hauran de retornar la placa de senyalització a
l'Ajuntament i podran sol·licitar la devolució de l'import ingressat.

7. Una  vegada  s'hagi  autoritzat  l'ocupació,  hom  l'entendrà  prorrogada  mentre  l'interessat  no  presenti  la
declaració de baixa.

8. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
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9. La sol·licitud de transmissió de la llicència de gual, té efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es
produeixi.

Article 8. Acreditació 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquestes

efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc

en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

Article 9. Règim de declaració e ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. El pagament de la taxa es realitzarà:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on

establís  l'Ajuntament,  però  sempre  abans  de  retirar  la  llicència  corresponent.  Aquest  ingrés  podrà  tenir
caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que es disposa en l'article 26.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i s'elevarà a definitiu quan es
concedeixi la llicència corresponent.

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin inclosos
en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la Recaptació Municipal, o allà
on establís l'Ajuntament, en els períodes establerts.

3. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial portin aparellats la destrucció o deteriorament del domini
públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

TARIFES

Tarifa 1.- Utilització de voravies o passos d’entrada de vehicles i dels terrenys de domini públic amb existència de
placa, en carrers amb estacionament autoritzat en una o a les dues bandes del carrer:

1. Fins a 3 metres lineals, a l'any
a) Zona especial 204,55
b) Primera 171,65
c) Segona 140,10
d) Tercera 123,30
e) Quarta 100,20
f) Cinquena 80,30

2. Per cada metre lineal d'excés o fracció, a l'any
a) Zona especial 68,30
b) Primera 56,95
c) Segona 46,40
d) Tercera 40,75
e) Quarta 32,95
f) Cinquena 26,60

Tarifa 2.-Utilització de voravies o passos d'entrada de vehicles i dels terrenys de domini públic amb existència
de placa, en carrers amb prohibició d'aparcament a les dues bandes o en zones de vianants.

1. Fins a 3 metres lineals, a l'any
a) Zona especial 103,00
b) Primera 85,80
c) Segona 70,05
d) Tercera 61,60
e) Quarta 50,05
f) Cinquena 40,05

2. Per cada metre lineal d'excés o fracció, a l'any
a) Zona especial 34,10
b) Primera 28,50
c) Segona 23,15
d) Tercera 20,40
e) Quarta 16,45
f) Cinquena 13,30
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De la quota que en resulti per aplicació de les tarifes 1 i 2, s’aplicarà els coeficients d’increment, segons la capacitat
de vehicles del local,  següents:  

Nombre de vehicles Coeficient d'increment 
De 1 a 3
De 4 a 10
De 11 a 20
De 21 A 50
De 51 A 100
De 101 a 200
De 201 a 400
Més de 400

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
3,00
4,00

Per al càlcul dels metres lineals de les entrades de vehicles regulades per aquesta ordenança, s’hauran de comptar,
també, com a metres de l’accés, l’espai que ocupin els elements de mobiliari urbà que es col·loquin al seu entorn o les
marques de pintura vial existents , amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat o d’evitar l’estacionament de vehicles a
l’entorn del gual.

En els casos dels aparcaments que disposen de dos o més accessos diferenciats per a l'entrada i la sortida de vehicles,
es dividiran el nombre de places d'aparcament pel nombre d'accessos, per a l'assignació del coeficient de capacitat que
correspongui.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 30 d’octubre de 2018 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n'esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.13 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 57 i 20.3 g), ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 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'ús públic  amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per
aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial en benefici particular, tant els
que gaudeixin, utilitzin o s'aprofitin especialment del domini públic local en benefici particular, com els que sol·licitin
aquesta utilització privativa o aprofitament especial, que s'especifica en l'annex d'aquesta Ordenança. 

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, 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. Beneficis fiscals
L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quant sol·licitin
llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre que es considerin
necessaris  per  als  serveis  públics  de  comunicacions  que  explotin  directament  i  per  altres  que  immediatament
interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 5. Quota tributària 
El quadre de tarifes vigent que consta en  aquesta ordenança.
 
Article 6. Acreditació 
La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquestes efectes,
s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc en el
moment de l'inici d'aquest aprofitament.

Article 7. Període impositiu
Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o fet i no es podran reduir
pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
Les  persones  interessades  en  la  concessió  d'aprofitaments  regulats  en  aquesta  Ordenança,  hauran  de  sol·licitar
prèviament la llicència corresponent.
Si  no  s'ha  determinat  exactament  la  durada  de  l'aprofitament,  una  vegada  estigui  autoritzada  l'ocupació,  hom
l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa.
La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de temps següent al que assenyala
l'epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa
determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
D'acord amb el que es preveu en l'article 24.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança,
es produïssin desperfectes en el  paviment o les instal·lacions de la via pública, els titulars de les llicències o els
obligats al pagament hauran de fer el reintegrament total de les despeses de reconstrucció d'aquests desperfectes o
reparar els danys causats, que seran, en tot cas, independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats.

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. El pagament de la taxa es farà:
a) Quan es tracti  d'autoritzacions de nous aprofitaments amb una durada limitada,  per ingrés directe en la

dipositaria municipal o allà on estableix l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicencia. 
b) Quan  es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin incloses

en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per semestres naturals, en les oficines de la recaptació municipal,
o allà on establís l'Ajuntament des del dia 16 del primer mes del semestre fins al dia 15 del segon.  

3. En el cas d'ocupacions de via pública que realitzin en zones d'aparcaments regulat en zona blava:
a) Quan l’ocupació es dugui a terme en la zona d’aparcament regulat es cobrarà la superfície completa de la

plaça de zona blava, juntament amb la tarifa de la zona per hora o fracció que correspongui.
b) Quan l’ocupació es dugui a terme fora de la zona d’aparcament regulat, però afecti indirectament l’ús de les

places de zona blava, s'haurà de liquidar la quota que correspongui amb un increment del 20% de la quota,
pels metres d'ocupació que afectin a la zona blava.
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4. L'empresa concessionària té l'obligació d'informar mensualment d'aquests fets, i liquidar la part corresponent
a l'Ajuntament.

Article 9
No meritaran pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les ocupacions de via pública que es realitzin amb
bastides o instal·lacions similars, necessàries per portar a terme obres de rehabilitació global de la façana, durant un
termini de 3 mesos, excepte si la ocupació afecta a places d'estacionament regulat en zona blava.

TARIFES 

1. Ocupació  de  via  pública  amb  runes,  terres,  sorres,  materials  de  construcció,  cledes,  bastides,  puntals,
cavallets i contenidors o qualsevol altre element de les obres, per metre quadrat (o fracció) a la setmana (o
fracció):

a) els primers 6 mesos (euros/m2/setmana) 3,37
b) de 6 a 12 mesos (euros/m2/setmana) 6,74
c) de 12 a 18 mesos (euros/m2/setmana) 10,14
d) a partir de 18 mesos (euros/m2/setmana) 14,48
e) preu mínim per a ocupacions amb sacs de runes 9,69

2. Ocupació  de  via  pública  amb  runes,  terres,  sorres,  materials  de  construcció,  cledes,  bastides,  puntals,
cavallets i contenidors o qualsevol altre element de les obres, per metre quadrat (o fracció) a la setmana (o
fracció) en obres d’edificació d’Habitatges  de Protecció Pública (HPP)

a) els 12 primers mesos (euros/m2/setmana) 3,37
b) a partir d’1 any (euros/m2/setmana) 6,74

3. Ocupació de via pública o altres espais d’ús públic amb mercaderies, productes semi-elaborats, matèries
primeres, maquinària, eines o altres elements de construcció, fabricació o modificació d’aquests productes,
residus industrials no especials i qualsevol altre matèria o element procedent de la elaboració, producció o
modificació de productes industrials, que per la seva tipologia es pugui autoritzar el seu emmagatzematge en
un espai d’ús públic dels polígons industrials

     a)     els primers 6 mesos (euros/m2/setmana)                                                       2,00
     b)     Més de 6 mesos (euros/m2/setmana)                                                             4,00

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 28 d’octubre de 2014 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.14 TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC  AMB TAULES I  CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA

Article 1. Fonament i naturalesa
A l'empara del previst als articles 57 i 20 3 l) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  i 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'ús públic amb taules i cadires  i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial que té lloc mitjançant l’ocupació de
terrenys de d’ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa en els supòsits previstos
en aquesta Ordenança.
2. No es gravaran els aprofitaments per ocupació de la via pública, que es realitzin per les entitats inscrites en el
registre d'entitats de l'Ajuntament de Granollers, per la celebració d'esdeveniments a la via pública, socials culturals,
benèfics, o de promoció del municipi.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, 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 tributària 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 35 de la Llei

58/1963,de  17  de  desembre,  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 de forma solidària  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 competència  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 exercicis d’explotacions i activitats econòmiques, podran exigir·se a les persones
que succeeixin al deutor en l’exercici de l’activitat econòmica.

Article 5. Beneficis fiscals
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quant

sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre
que es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 6. Categories dels carrers o polígons 
1. Als efectes previstos per a l'aplicació d'alguns epígrafs de la tarifa de l'annex, les vies públiques d'aquest

municipi es classifiquen en sis categories.
2. Annex a aquesta Ordenança hi figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi on s'expressa

la categoria que els correspon a cada una.
3. Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última categoria, i mantindran

aquesta qualificació fins l'1 de gener de l'any següent en què el Ple de la corporació aprovi la categoria
corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques.

4. Quan  l'espai  afectat  per  l'aprofitament  estigui  situat  en  la  confluència  de  dues  o  més  vies  públiques
classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior.

Article 7. Quota Tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es determinarà segons la superfície  ocupada pels
aprofitaments expressada en metres quadrats.

2. A l’efecte previst per l’aplicació del que s’estableix a les tarifes, hom tindrà en compte el següent:
a) Si  el  nombre de metres quadrats  de l'aprofitament no era sencer,  s'arrodonirà per excés per obtenir  la

superfície ocupada.
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b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i  altres elements
auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior
com a base de càlcul.

c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any natural, i temporals, quan el període
autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els aprofitaments fets sense autorització administrativa
es consideren anuals.

d) Els aprofitaments de temporada d'estiu, que siguin complementaris d'un aprofitament anual, tributaran per la
tarifa corresponent al període anual.

Article 8. Acreditació 
1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquestes

efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc

en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

Article 9. Període impositiu
1. El període impositiu serà el temps durant el qual s'ha autoritzat que es dugui a terme l'ocupació de la via

pública mitjançant taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. 
2. Quan no s'autoritzi l'ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu no es

pugui beneficiar de l'aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.
3. Si l'aprofitament especial  del domini públic autoritzat s'esten a varis exercicis, la taxa corresponent al segon

exercici i següents s'acreditarà el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l'any
natural,  excepte en els  supòsits  d'inici  o  cessament en l'exercici  de l'activitat.  En aquest  cas el  període
impositiu s'ajustarà a aquesta circumstancia

4.

Article 10. Règim de declaració i ingrés 
1. La taxa es podrà exigir en règim d'autoliquidació, fet que es determinarà per acord de l'òrgan competent. La

presentació de l'autoliquidació produeix els efectes de la notificació de la liquidació de la primera meritació i
suposa l'alta automàtica en el Padró per als exercicis posteriors.

2. Quan es sol·liciti autorització per a l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres
elements anàlegs, amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l'imprès de sol·licitud de
liquidació  amb  els  elements  de  l'ocupació  demanada,  necessaris  per  a  poder  determinar  la  quota
corresponent.

3. En el moment de concedir les llicencies corresponents o de conèixer la utilització privativa o l'aprofitament
especial del domini públic, en el cas que aquest es realitzi sense disposar de la preceptiva autorització que
l'ampari, l'Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a
l'article 62.2 de la llei general tributària.

4. Quan es tracti de concessions d’aprofitaments que estan autoritzats i prorrogats, quan ja estiguin incloses en
els padrons o matricules d’aquesta taxa, per anys naturals, en les oficines de la Recaptació Municipal, o allà
on establis l’Ajuntament, en els períodes establerts.

Article 11. 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.

TARIFES 

Epígraf 1. Taules i cadires sense cap més accessori:

1. Zona especial 
             a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                           8,80
             b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                  10,63
             c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                               1,16
             d) Caps de setmana hivern, per m2 i temporada                                                                                20,30
             e) Caps de setmana de tot l'any, per m2                                                                                            
35,00

             2. Primera categoria 
             a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                           7,04
             b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                    8,50
             c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                  0,92
             d) Caps de setmana hivern, per m2 i temporada                                                                                16,24
             e) Caps de setmana de tot l'any, per m2                                                                                            27,04

3. Segona categoria
a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                           5,02
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b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                    6,97
c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                   0,76
d) Caps de setmana hivern, per m2 i temporada                                                                                 
15,22
e) Caps de setmana de tot l'any, per m2                                                                                            24,96

4.Tercera, quarta i cinquena categoria  
a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                          2,81
b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                   3,68

             c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                  0,41
      d) Caps de setmana hivern, per m2 i temporada                                                                                  5,07
      e) Caps de setmana de tot l'any, per m2                                                                                           22,36

Epígraf 2. Taules i cadires amb protecció i/o amb complements fixos com: paravents, para-sols, tarimes,
veles, jardineres, etc…, sempre que aquests elements afectin a la mobilitat de persones o de vianants

           1. Zona especial
            a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                       17,41
            b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                21,33
            c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                2,23

           2. Primera categoria
            a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                       13,93
            b)Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                17,06
            c)Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                1,78

3. Segona categoria
a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                         7,26
b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                  9,43
c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                1,06

4.Tercera, quarta i cinquena categoria
a) Període anual, per m2 i mes                                                                                                           5,77
b) Temporada d'estiu, per m2 i mes                                                                                                    6,96
c) Eventuals, per m2 i dia                                                                                                                   0,76

Epígraf 3. Terrasses d'horari nocturn, instal·lades en zones autoritzades (horari segons activitat )

1.Temporada d'estiu ( 15/04 a 15/10 ) per m2                                                                            20,02

Quan a petició del titular de la llicència s'autoritzi expressament a deixar les taules i cadires amuntegades al carrer a la
nit  o en l'horari  que l'establiment  no estigui  obert al  públic, l’import de la taxa a satisfer  dels  epígrafs  1,2 i  3,
esmentats, s’incrementarà amb el coeficient 1,20.

El període anual serà de 12 mesos, entre l’1 de gener i el 31 de desembre, i es podran autoritzar superfícies diferents
per als 6 mesos d’estiu d’aquest període.

La temporada d’estiu serà de 6 mesos en el període comprès entre els dies 15 d’abril i 15 d’octubre. Els caps de
setmana d’hivern serà dins el període de sis mesos compres els dies 16 d’octubre i 14 d’abril. El  període de “cap de
setmana” s’entendrà com a divendres tarda, dissabte i diumenge.

Epígraf 4. Festa Major

Categoria 1 Categoria 2

Bars i degustacions:
Barres  de  bar  amb  servei  de  begudes  i
degustacions, per m2 i dia 

14,78 13,60

Quota mínima pels dies de festa 575 460
Llocs  de  venda  ambulants  (gelats,
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creperies, patates,  etc…):
Casetes de venda, per m2 i dia 20,26 18,64
Quota mínima, en venda de menjar, per als dies
de festa

514,38 474,16

Bars de menjar al parc Torras Villà: 
Per instal·lar el bar i la zona de cuina, per m2 i
dia ( màxim de 40 m2) i un màxim de 20 taules
amb els corresponents bancs.

15

Bars d'ubicació permanent: 
Ampliació  de  terrassa  o  sol·licitud  de  nova
terrassa, per m2 i dia 

3,09 3,09

Categoria 1: Av. del Parc, Parc  Torras  Villà, Pl. Barangé Pl. de l'Església, Pl.  Porxada, Pl. Manel Montañà.

Categoria 2:  Altres espais festius.

Es bonificarà amb un 25% del preu total a pagar els establiments que no venguin begudes alcohòliques.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa.
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OF 2.15 TAXA PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB ACTIVITATS RECREATIVES

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57i 20 3n) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós
de la Llei 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 utilitzacions privatives o aprofitaments especials derivats de l'ocupació de la
via pública o terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l'aprofitament especial derivats de l'ocupació de la via pública o
terrenys  d'ús públic  amb parades,  barraques,  casetes de venda,  espectacles o  atraccions,  indústries  del  carrer  i
ambulants i rodatge cinematogràfic o similars que estiguin dintre d'aquest concepte d'activitats recreatives.
No es gravaran  els  aprofitaments i/o ocupacions que es realitzin arran de la celebració de les festes pels sants de
barris.
No es gravaran els aprofitaments per ocupació de la via pública amb activitats recreatives, que es realitzin per les
entitats inscrites en el registre d'entitats de l'Ajuntament de Granollers, per la celebració d'esdeveniments a la via
pública, socials culturals, benèfics, o de promoció del municipi.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, 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. Beneficis fiscals
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quant

sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre
que es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 5. Quota Tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes en aquesta ordenança.

Article 6. Acreditació 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquestes

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc

en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

Article 7. Període impositiu
1. El període impositiu coincidirà amb aquell que determini la llicencia municipal. 
2. Quan la duració temporal de la instal·lació s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any

natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. En
aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstancia.

3. Si  no s'autoritzés la instal·lació  sol·licitada,  o  per causes no imputables al  subjecte passiu no es poden
realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

4. Quan la duració temporal de la instal·lació s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any
natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. En
aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstancia.

5. Respecte al prorrateig s'estarà al previst a l'Ordenança General.
6. Si  no s'autoritzés la instal·lació  sol·licitada,  o  per causes no imputables al  subjecte passiu no es poden

realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

Article 8. Règim de declaració i ingrés 
1. 1.  En  el  moment  de  concedir  les  llicencies  corresponents  o  de  conèixer  la  utilització  privativa  o

l'aprofitament especial del domini públic, en el cas que aquest es realitzi sense disposar de la preceptiva
autorització que l'empari, l'Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els
terminis fixats a l'article 62.2 de la llei general tributària

2. Si  l’aprofitament  s’estén  a  diversos  exercicis,  la  taxa  del  primer  exercici  s’exigirà  en  règim  de
d’autoliquidació i la taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el primer dia de cada any
natural i el període impositiu correspondrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en
l’exercici de l’activitat.
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TARIFES 

1. Fires d'atraccions de les festes de l'Ascensió, per m2

a) Bars i degustacions i xurreries i similars.                                                                                    13,68
b) Llocs de venda de gelats, caramels, fruits secs, sucre i similars.                                                  11,76
c) Tómboles, rifes ràpides, bingos i similars                                                                                   12,20
d) Casetes de fira, tir, dards i similars                                                                                            11,76
e) Aparells infantils de moviment, com trens, cucs escalextric, llits,

llits,elàstics,espectacles,piscines i similars:
            Aparells de menys de 250 m2                                                                                                    7,04

 Aparells de més de 250 m2                                                                                                        3,96
f) Aparells majors de moviment, com sínies, autos de xoc i similars.
 Aparells de menys de 250 m2                                                                                                     7,04
 Aparells de més de 250 m2                                                                                                        3,96

2. Fires d'atraccions de la Festa Major, per m2 
a) Bars i degustacions i xurreries i similars.                                                                                     9,12
b) Llocs de venda de gelats, caramels, fruits secs, sucre i similars.                                                    7,84
c) Tómboles, rifes ràpides, bingos i similars                                                                                    8,12
d) Casetes de fira, tir, dards i similars                                                                                              7,84
e) Aparells infantils de moviment, com trens, cucs escalextric, llits,

llits,elàstics,espectacles,piscines i similars:
 Aparells de menys de 250 m2                                                                                                    4,68
 Aparells de més de 250 m2                                                                                                        2,64
f) Aparells majors de moviment, com sínies, autos de xoc i similars.
 Aparells de menys de 250 m2                                                                                                    4,68
 Aparells de més de 250 m2                                                                                                        2,64

3. Circs, teatres i similars 
a) Per a instal·lacions de fins a 2000 m2,  per setmana                                                                 694,70
b) Per a instal·lacions de més de 2000 m2, per cada m2/dia que excedeixi de 2000 m2                      0,10

4. Altres elements
a) L'espai que ocupen les  taquilles, caravanes habitatge, els remolcs i les instal·lacions  complementàries serà

considerat  com a  superfície  d'atracció.  No  es  considerarà  superfície  d'atracció  computable  a  l'efecte  del
pagament de la taxa, les rampes tanques, cadenes ni qualsevol altre element de protecció o de seguretat de
l'atracció. 

b) En el cas que la implantació de caravanes habitatge, tendes d'acampada o similars, s'hagi d'efectuar dins d'un
recinte  condicionat per a aquest ús, la tarifa serà per plaça i dia :                                               29,87

c) El període de contractació de l'espai a ocupar dins el recinte firal serà com a màxim de  4 dies, exceptuant
les atraccions de l'apartat 3) i 7 dies per caravana habitatge en recinte firal.

d) Qualsevol període superior a l'establert tindrà un recàrrec del 20% de la quota assignada en qualsevol dels
paràgrafs anteriors per m2.

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 20 de desembre de 2016 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2017.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF  2.16  TAXA  PER  L'OCUPACIÓ  DE  BÉNS  DE  DOMINI  PÚBLIC  AMB  LLOCS  DE  VENDA  I
PUBLICITAT

Article 1. Fonament i naturalesa 
De conformitat amb el que preveu l'article 57, pel que fa a l'article 20.3), ambdós del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març,  d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per
utilitzacions privatives o aprofitaments especials que se'n derivin de les instal·lacions o mercaderies de tipus comercial
i publicitari en la via pública, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el  fet imposable la utilització privativa o l'aprofitament especial  que se'n derivi  de les instal·lacions o
mercaderies de tipus comercial i publicitari situades a la via pública o que s’hagin d’utilitzar des d’aquesta, i els serveis
especials de vigilància especial, en benefici dels propis venedors, i de restauració del domini públic deteriorat per
l’ocupació realitzada.

Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003,de 17 de desembre, 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. Beneficis fiscals
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quan

sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre
que es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 5. Quota Tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en les tarifes d’aquesta ordenança, i en funció
del temps de durada de l'aprofitament i  de la superfície d'ocupació  de la qual queda autoritzada en virtut  de la
llicencia, o la realment ocupada, si fos mes gran.

Article 6. Acreditació
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquestes

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc

en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

Article 7. Període impositiu
1. Quan l'ocupació de les vies publiques mitjanant els elements referits a l'article 1 hagi de durar menys d'un

any,  el  període  impositiu  coincidirà  amb  aquell  determinat  en  la  llicencia  municipal.  A  efectes  de  la
determinació de la taxa, es tindran en compte els mòduls establerts a l'article 6 (en el nostre cas article 5 que
es el que fixa la quota tributària).

2. Quan la duració temporal de la instal·lació s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any
natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial. En
aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstancia.

3. Respecte al prorrateig s'estarà al previst a l'Ordenança General.
4. lSi  no s'autoritzés la instal·lació sol·licitada,  o per causes no imputables al  subjecte passiu no es poden

realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la taxa satisfeta.

Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. En el moment de concedir les llicencies corresponents o de conèixer la utilització privativa o l'aprofitament

especial del domini públic, en el cas que aquest es realitzi sense disposar de la preceptiva autorització que
l'empari, l'Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a
l'article 62.2 de la llei general tributària.

3. Si l’aprofitament s’estén a diversos exercicis, la taxa corresponent al segon exercici i següents s’acreditarà el
primer dia de cada any natural i el període impositiu correspondrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici
o cessament en l’exercici de l’activitat.

4. En el cas de transmissió de la llicència , la quota no es prorratejarà i es liquidarà íntegrament al titular de la
llicència en la data de meritació.
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TARIFES

Epígraf 1. Llocs fixos de venda amb instal·lacions temporals
1. Gelats (temporada de l'1 de abril al 30 de setembre, fins a 5m2)
a) En zona especial                                                                                                                    648,30
b) En la resta de zones                                                                                                              495,84
c) Per cada m2 o fracció addicional:
 En la zona especial                                                                                                                129,83
 En la resta de zones                                                                                                               107,64

2. Xurreries, bunyoleries i altres articles autoritzats per m2 o fracció i dia                             1,70
S’aplicarà una reducció del 50% de la taxa a satisfer per als vehicles i remolcs que restin estacionats en espais d’ús
públic els dies no autoritzats per a la venda.

3. Pirotècnia (Temporada: màxim 15 dies naturals abans del 24 de juny, fins a 15 m2)
S'utilitzen  procediments  de  licitació  pública.  L'import  de  la  taxa  vindrà  determinat  per  al  valor  econòmic  de  la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. Article 24.1.b) del R.D.L.2/2004 de 5 de març,
d'aprovació del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Epígraf 2. Llocs de venda en dies intermitents
a) Per ml o fracció i dia                                                                                                                 3,47

Epígraf 3. Llocs de venda en festes i fires tradicionals: venda d'objectes directament relacionats amb les
festes tradicionals: flors de Tot Sants, roses i llibres de Sant Jordi, avets, plantes de Nadal i figures de
pessebre, castanyes, i altres:

a) Per metre lineal, dia o fracció                                                                                                     3,14

Epígraf  4.  Ocupació  d'espais  de  domini  públic  amb  camions,  autobusos,  remolcs  i  altres  vehicles,
instal·lacions per a activitats publicitàries,  comercials  o professionals,  o per la  filmació de pel·lícules,
anuncis i similars

a) Vehicles i instal·lacions d'ubicació fixa, per m2 o fracció i dia                                                        4,33
b) Vehicles de qualsevol mena que circulin per la ciutat, per dia                                                     104,55
c) Ocupació d'espais de domini públic amb camions, autobusos i altres vehicles, instal·lacions per a filmacions

que es realitzin dins la Xarxa Barcelona-Catalunya Film Comission:
 Vehicles i instal·lacions fixes, per m2 o fracció i dia                                                                      2,30
 Vehicles de qualsevol mena que circulin per la ciutat, per dia                                                       55,57
d) Utilització d'espais públics o instal·lacions municipals sense instal·lacions fixes,per hora                  5,00

Epígraf 5. Ocupació de la via pública amb mercaderies o instal·lacions de tipus comercial
1. Ocupació de la voravia amb mercaderies i qualsevol element per a l'exposició d'articles comercials, persones

que realitzin activitats comercials com estàtues humanes, globoflèxia, pallassos, músics, dibuixants, pintors i
similars, expositors de catàlegs i/o publicacions de caràcter publicitari, jocs infantils i màquines expenedores
de qualsevol tipus,  que estiguin situades a la via pública o que s'hagin d'utilitzar des d'aquesta: 

a) Elements que estiguin situats a la via pública, m2 o fracció i dia                                                    2,54
b) Elements que estiguin situats a la via pública, m2 o fracció i any (període anual)                        618,00
c) Elements que s'hagin d'utilitzar des de la via pública, metre lineal o fracció i dia                             0,62
d) Elements que s'hagin d'utilitzar des de la via pública, metre lineal o fracció i any (període anual)       206,00
e) Jocs infantils, m2 o fracció i dia                                                                                                  4,36
f) Quioscs premsa. Període anual, per m2 o fracció i any                                                              104,55
g) Per  a  cada  establiment  farmacèutic,  estarà  exempta  de  pagament  la  primera  màquina  expenedora  de

productes farmacèutics d'interès per a la salut pública, que estigui a la via pública o s'hagi d'utilitzar des
d'aquesta.

h) Estàtues humanes, globoflèxia, pallassos, malabaristes, músics, dibuixants, pintors, ballarins i similars que no
cobrin pels serveis i a més a més demanin la voluntat als vianants, per m2 i dia                            1,50

i) Contenidors per a la recollida de roba usada gestionats per entitats sense ànim de lucre.           Exempt

2. Ocupació de la via pública amb mercaderies o instal·lacions de tipus comercial
Floristeries i fruiteries:

a) Període anual, per m2 o fracció i any                                                                                      223,97
b) Temporada d’estiu, per m2 o fracció i temporada (del 15/3 al 15/10)                                         167,99
c) Dies intermitents, per m2 o fracció i dia                                                                                      2,47

Epígraf 6. Llocs de venda al mercat del dijous 
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a) Ocupació anual, per metre lineal o fracció i any (els primers 6 metres)                                      160,04
b) Ocupació anual, per metre lineal fracció i any (a partir del metre 7)                                            188,16
c) Ocupació eventual, per metre lineal o fracció i mercat                                                                  4,69

Epígraf 7. Llocs de venda al mercat de Can Bassa i de la Plaça de la Corona
a) Ocupació anual, per metre lineal o fracció i any                                                                           85,03
b) Ocupació eventual, per metre lineal o fracció i mercat                                                                  3,20

Epígraf 8 . Publicitat
1. Tanques a la via pública amb missatges publicitaris,  per m2 o fracció i dia                                    0,33
2. Autorització per col·locació de cartells de publicitat en les columnes de lliure expressió i altres llocs autoritzats

a la via pública, per cada cartell:
a) entitats inscrites en el REM                                                                                                 exempte
b) altres entitats o empreses (per cartell)                                                                                         0,25
3. Pissarres o cartells de publicitat desmuntables, situats a la via pública:
a) per m2 o fracció i dia (període mínim 30 dies)                                                                              2,06
b) per m2 o fracció i any                                                                                                            309,00
4. Pissarres o cartells de publicitat penjats a la façana:
a) per ml o fracció i dia (període mínim 30 dies)                                                                              0,62
b) per ml o fracció i any                                                                                                             103,00
5. Banderoles publicitàries en fanals i pancartes:
a) per m2 o fracció i dia                                                                                                                0,21
b) entitats inscrites en el REM                                                                                                 exempte
6. Homes anunci, persones realitzant activitats de publicitat ( xanques, patinadors, hostesses, pallassos, pares

noels i similars ), per persona i dia                                                                                           15,00
7. Oppis o qualsevol altra mena de mobiliari urbà publicitari per dia                                                  0,73
8. Mobiliari destinat a la recollida de residus, senyalització viària, direccional o similars,                 exempt 

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l'Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF  2.17  TAXA  PER  L'OBERTURA  DE  SONDATGES  O  RASES  EN  TERRENYS  D'ÚS  PÚBLIC  I
QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.3, ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest
text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials 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 es
regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l'aprofitament especial per l'obertura de sondatges o rases en
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda de paviment o de els voreres en la via pública.
 
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques així com les entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003,de 17 de desembre 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.
Quant la utilització privativa o el aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic
local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa, estarà obligat al reintegrament del cost total  de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Article 4. Beneficis fiscals
1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al pagament de la taxa quant

sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre
que es considerin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

Article 5. acreditació
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquestes

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc

en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

Article 6. Període impositiu
El període impositiu serà el temps durant el qual es duu a terme l’aprofitament especial.

Article 7. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança es calcularà d'acord amb els conceptes i els imports que

es determinen en els números corresponents dels epígrafs de la tarifa que es conté en l'annex.
2. Aquesta quantia comprendrà, si és el cas, la suma dels apartats següents:
a) Aprofitament de la via pública.
b) Reposició del paviment sempre que aquesta reposició no la faci  la persona autoritzada. Si l'efectuava la

persona autoritzada, estaria obligada a pagar el 50% de la tarifa d'aquest epígraf.
c) Indemnitzacions per depreciació o deterioració del paviment.
3. Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l'annex.

Article 8.  Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s'exigira en regim d'autoliquidació.
2. Quan  es  presenta  la  sol·licitud  d'autorització  per  a  l'aprofitament  especial  es  presentara  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 es presti l'assistència necessària per a determinar el deute. 

3. S'expedira 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.

TARIFES

Tarifa única. Per cada aprofitament sol·licitat i dia de durada de les obres corresponents:
 
Epígraf 1 

a) Obertura de cales i rases, fins a un metre d'ample, per cada metre lineal o fracció i dia de calçada, vorera i
espais públics pavimentats,                                                                                                        4,58
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Epígraf 2 
a) Obertura de cales i rases, fins a un metre d’ample, per cada metre lineal o fracció i dia de calçada, vorera i

espais públics sense pavimentar,                                                                                                 1,60
b) La liquidació provisional en els quatre primers epígrafs s'aplicarà el mínim de 4 dies en trams de 40 m. o

fracció. Es liquidarà definitivament en els casos en què s'hagin superat els 4 dies mínims .

Epígraf 3 
a) Aprofitament per cada metre cúbic o fracció, de cambres soterrànies,                                           3,26

Epígraf 4 
a) Col·locació de pals de fusta o ferro, per unitat,                                                                            12,88

Epígraf 5. Col·locació de castellets o de torres metàl·liques,
a) Permís mínim i pròrroga                                                                                                          88,63
b) Permís mínim per a les construccions dels anteriors epígrafs                                                       51,91
c) Per pròrroga de la llicència: pagarà el 25% dels drets inicialment satisfets 

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 28 d’octubre de 2014 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.18 TAXA PER SERVEIS ESCOLARS I ESPORTIUS I PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
FORMATIVES I ESPORTIVES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.v), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes, i 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  d'ensenyaments
especials en establiments municipals i serveis escolars i esportius, així com també per la prestació de serveis i la
realització d'activitats en altres centres municipals o llocs anàlegs que s'especifiquen en les tarifes contingudes en
l'annex que es transcriu, la qual es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyaments especials en
establiments  municipals  i  serveis  escolars  i  esportius  així  com també per  la  prestació  de  serveis  i  la  realització
d'activitats en altres centres municipals o llocs anàlegs que s'especifiquen en les tarifes contingudes en l'annex que es
transcriu.

Article 3. Subjecte passiu
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així com les
entitats a que es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003,de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació dels serveis i la realització d'activitats que es detallen a l'annex d'aquesta Ordenança.
2.  Quan  els  alumnes  o  esportistes  beneficiaris  matriculats   o  inscrits  siguin  menors  d'edat,  vindran  obligats  al
pagament els seus pares o tutors.
 
Article 4. Meritació
1. En el cas dels serveis o activitats en els que s'exigeix una matrícula o inscripció la taxa es meritarà en el moment de
la seva formalització, independentment de la rebuda efectiva del servei o activitat, si és que la seva manca fos per
causes imputables al sol·licitant.
2. En la resta de serveis o activitats diferents als esmentats a l'apartat 1, s'aplicaran els criteris següents:
a) Quan es tracti de serveis o activitats que s'han de dur a terme en un dia, la taxa es merita quan es presenta la
sol·licitud corresponent, i el servei o activitat no es realitzarà sense que s'hagi efectuat el seu pagament.
L'import de la taxa es paga en el moment de presentar la sol·licitud corresponent, i, un cop abonada, no es retornarà
en el cas que es produeixi la baixa de l'alumne/a o sol·licitant.
b) En el cas que el servei o l'activitat s'estengui a varis mesos, o períodes determinats, la taxa es meritarà quan s'iniciï
la prestació del servei o la realització de l'activitat que constitueix el fet imposable.
L'import  de  la  taxa  es  paga  en  el  moment  en  que  s'inicia  la  prestació  del  servei  o  la  realització  de  l'activitat
corresponent,sens perjudici  que l’Ajuntament pugui establir  el  seu cobrament per avançat  quan l’organització  del
servei o l’activitat així ho requereixi, i un cop abonada, no es retornarà en el cas que es produeixi la baixa de l’alumne/
a o sol·licitant.
Això no obstant,
1.Een cas de formulació de desistiment exprés per part del subjecte passiu, s’estarà a allò que s’estableixi a l’epígraf
corresponent.
2.En tot cas, quan concorrin causes de malaltia o hospitalització de l’usuari del servei o activitat, o canvis sobtats de
les circumstàncies  econòmiques del  subjecte passiu amb anterioritat  a la finalització  de la recepció  del  servei o
activitat, i amb la presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació justificativa, es liquidarà
la quota que en cada cas s’indiqui als epígrafs corresponents d’aquesta ordenança.
Quan les circumstàncies abans esmentades concorrin abans de l’inici de recepció del servei o activitat, la quota a
retornar serà la mateixa que s’hagi abonat.
El termini per presentat les sol3licituds relatives als casos previstos en aquest apartat finalitzarà un mes desprès de
l’acabament de l’activitat o servei. 

Article 5. Quota Tributària
La quantia 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 serveis o activitats.

TARIFES 

Epígraf 1. Escoles Bressol
1. Menjador:
a) Dinar 7,99
b) Berenar 1,51
c) Menú mestra  4,12
d) Servei menjador lactants 3,25
2. Matrícula                                                                                                                                       167,35
3. Matrícula. Membres de família nombrosa  i monoparentals                                                                142,25
4. Escolaritat Bressol de 9 a 17 h                                                                                                        167,35

102 de 189



Ajuntament de Granollers Ordenances fiscals 2020

5. Escolaritat Bressol. Membres de família nombrosa i monoparental, de 9 a 17 h                                   142,25
6. Servei d'acollida de 8 a 9 h (€/hora)                                                                                                    1,60
7. Servei d'acollida de 17 a 18 h (€/hora)                                                                                                1,60
8. Servei d'acollida de 8 a 9 h (€/mes)                                                                                                  30,00
9. Servei d'acollida de 17 a 18 h (€/mes)                                                                                               30,00
10. Servei familiar de 15 a 18 h                                                                                                            100,00

Al servei de menjador lactants, només tindrà accés els infants menors de 8 mesos i sempre que la família aporti el
menjar.
El preu del servei d'acollida no s'aplicarà als infants que marxin de l'escola a les 12 del migdia i no tornin a la tarda.
S'abonarà una matrícula abans d'iniciar el curs que donarà dret a la reserva de plaça per al proper curs.
Si un alumne s'incorpora a meitat  de mes, s'abonarà el 50 per cent de l'escolaritat.
El cessament ordinari en la recepció del servei s'haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà efecte a partir del mes
següent a la data de sol·licitud.
No obstant,  en  cas  de  formulació  de  desestimen exprés  per  part  del  subjecte  passiu  per  causes  de  malaltia  o
hospitalització  de l'usuari  del  servei  o activitat,  o  canvis  sobtats  de les  circumstancies econòmiques del  subjecte
passiu, i amb la presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació justificativa, es retornarà
el 50 per cent de la quota abonada, incloent la matrícula. 

  Epígraf 2. Escola Salvador Llobet 
1. Menú infant diari                                                                                                                               6,45
2. Menú infant ocasional                                                                                                                        6,95
3. Menú infant (monitor)                                                                                                                        3,20
4. Menú mestre                                                                                                                                     4,12

El preu menú infant (monitor), s'aplicarà quan l'absència al servei es notifiqui el mateix dia.
El preu menú infant monitor, no s'aplicarà als alumnes que reben beca de menjador.

Epígraf 3. Escola Municipal de Música Josep M. Ruera
A. Alumnes d'estudis generals inclosos dins del conveni amb el departament d’Ensenyament (de 4 a 18
anys)

1. Alumnes de Granollers
a) Curs iniciació 4 i 5 anys                                                                                                                    21,00
b) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició )                                                                                 41,71
c) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició ) + instrument 20´                                                       61,71
d) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició ) + instrument 30´                                                       71,61
e) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició ) + instrument 45´                                                       93,65
f) Instrument 20´                                                                                                                               27,40
g) Instrument 30´                                                                                                                               29,90
h) Instrument 45´                                                                                                                               51,94
i) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra                                                                                   15,00
j) Cant coral                                                                                                                                       15,00
k) Harmonia                                                                                                                                        45,00

2. Alumnes de fora de Granollers
a) Curs iniciació 4 i 5 anys                                                                                                                    31,00
b) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició )                                                                                 57,45
c) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició )+ instrument 20´                                                        84,54
d) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició )+ instrument 30´                                                      105,15
e) Llenguatge ( inclou tallers, cant coral i audició )+ instrument 45´                                                      134,89
f) Instrument 20´                                                                                                                               27,40
g) Instrument 30´                                                                                                                               47,20
h) Instrument 45´                                                                                                                               77,44
i) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra                                                                                   15,00
j) Cant coral                                                                                                                                       15,00
k) Harmonia                                                                                                                                        61,65

B. Alumnes d'estudis generals fora de conveni

1. Alumnes de Granollers
a) Llenguatge o Harmonia                                                                                                                    67,68
b) Instrument 20´                                                                                                                               30,00
c) Instrument 30´                                                                                                                               40,93
d) Instrument 45´                                                                                                                               71,61
e) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra                                                                                   22,00
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2. Alumnes de fora de Granollers
a) Llenguatge o Harmonia                                                                                                                    83,71
b) Instrument 20´                                                                                                                               36,90
c) Instrument 30´                                                                                                                               66,11
d) Instrument 45´                                                                                                                             107,03
e) Orquestra, conjunt, combo, ensemble, cambra                                                                                   27,00

C. Grau professional
a) Curs (mes)                                                                                                                                      75,56
b) Segona especialitat                                                                                                                          50,00
c) Curs extraordinari per obtenir la graduació                                                                                         50,00
d) Drets examen ( alumnes escola)                                                                                                       68,47
e) Drets examen ( resta d'alumnes)                                                                                                      96,80

D. Cursos i seminaris
a) Per dia com a oient                                                                                                                          22,00
b) Per dia com a actiu                                                                                                                          55,00
c) Cursos adults                                                                                                                                  15,00

1. Trasllat d'expedients                                                                                                                         7,85
2. Ús fotocopiadora                                                                                                                                0,06
3. DVD                                                                                                                                                   10,00
4. Lloguer d'instruments per curs.                                                                                                   30,00
5. Matrícula                                                                                                                                         88,00

Per a menors d'edat es podran sol·licitar beques que en cap cas es podran acumular amb altres reduccions de quotes.
Família nombrosa: Bonificació del 15 per cent de la quota mensual per als alumnes menors que així ho acreditin.
En els cursos i seminaris s´abonarà un 20% en el moment de la reserva de plaça que no serà retornable.
Si  un alumne s’incorpora amb el mes iniciat abonarà l’import de la taxa per ensenyament, dels epígrafs A,B,C i D, de
forma proporcional als dies que hagi gaudit de l’esmentat servei.
El cessament en la recepció del servei s'haurà de sol·licitar per escrit i la baixa tindrà efecte a partir del mes següent a
la data de la sol·licitud. 
No  obstant,  en  cas  de  formulació  de  desestimen  exprés  per  part  del  subjecte  passiu  per  causes  de  malaltia  o
hospitalització  de l'usuari  del servei o activitat,  o canvis  sobtats de les  circumstancies econòmiques del subjecte
passiu, i amb la presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació justificativa, es retornarà
el 50 per cent de la quota abonada, incloent la matrícula. 

Epígraf 4. Serveis d'activitats esportives
a) Escoles esportives municipals (anual)                                                                                        67,00
b) Activitats adults:
 3dies/setmana * (mensual)                                                                                                      20,00
 2 dies/setmana * (mensual)                                                                                                     15,00
c) Tornejos d'esports de lleure:
 Lliga de lleure de futbol a 7 per equip (hivern)                                                                                  861,00
 Lliga de lleure de bàsquet, per equip (hivern)                                                                                   886,00
 Lliga de lleure de futbol a 7 per equip (estiu)                                                                                    235,00
 Lliga de lleure de bàsquet, per equip (estiu)                                                                            242,00
 Fiança (a retornar si és el cas) mínima                                                                                     80,00
 Fiança (a retornar si és el cas) màxima                                                                                   100,00
d)   Programa activitat física per a gent gran i programa de passejades i caminades per any                    20,00
e)   Curs de formació entre 20 i 40 hores
 Inscripció mínima                                                                                                                  13,00
 Inscripció màxima                                                                                                                 90,00
F)   Inscripció al programa activitat física juliol gent gran                                                                   7,00
G)   Inscripció al programa “A cent cap els cent”  (per casa sessió)                                                     5,00

Totes les activitats amb un (*) en el moment de la inscripció faran un pagament que correspondrà a l'assegurança
contra accidents i lesions, preu que vindrà marcat per la companyia asseguradora o per la Mútua General Esportiva.
Aquesta assegurança s'abonarà una sola vegada.

Epígraf 5. Centre de medicina de l’esport

Tipus de revisió (probes de laboratori)
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Revisió  I    Prova d’aptitud avançada: Recomanada per practicants d'esport de base, tant de lleure com federats.
Proves: història clínica,  exploració  física  de base,  biometria,  ECG, espirometria,  prova d'esforç  amb determinació
indirecta del VO2max. S’entrega informe mèdic   

Revisió II    Prova de rendiment esportiu, recomanada per esportistes d'alta competició federats i esportistes de
competició.  Proves: història clínica, exploració física de base, cineantropometria, ECG, espirometria, dinamometria,
prova d’esforç, amb determinació directa del VO2max. S’entrega informe mèdic. Temps de visita: 2 hores.

Revisió III      Prova d’aptitud cardiovascular, recomanada per practicants d'esport de base, tant de lleure com
federats. Proves : història clínica, ECG, auscultació cardíaca, tensió arterial i prova d’esforç. No s’entrega informe
mèdic

Revisió IV     Prova d’aptitud bàsica, recomanada per practicants d'esport de base, tant de lleure com federats.
Proves: història clínica, exploració física de base, biometria, ECG, espirometria. S’entrega informe

Revisió V      Revisions pels membres del programa de manteniment per gent gran. Proves: història clínica, exploració
física de base, biometria, ECG, espirometria, prova d'esforç submàxima. S ’entrega informe mèdic.

Revisió VI   Revisions pels membres del programa d’adults i de les escoles esportives municipals.  Proves: història
clínica, exploració física de base, biometria, ECG, espirometria, prova d'esforç submàxima. S’entrega informe mèdic.

TARIFES 

1. Clubs, escoles i entitats
a) Revisió  I 47,00
b) Revisió  II                                                                                                     92,25
c) Revisió  III 32,00
d) Revisió  IV 32,00
e) Revisió  V 20,00
f) Revisió  VI 28,00
g) Visites i consultes 24,00
h) Material de cures segons el cost
i) Visita osteòpata, recuperador, nutricionista i altre especialista                                    33,00

2. A persones inscrites en programes esportius municipals
a) Integrants de programes del servei d'esports que incloguin específicament el seu control. exempt

3. Altres proves
a) Tests de camp, per hora metge ( s’abonarà a part la utilització del material fungible) 48,00
b) Test de camp, per hora infermer/a 42,00
c) Test de massa corporal 8,00
d) Estudi de l´asma d´esforç (complementària a REV tipus I) 40,00
e) Externalització del centre 1 dia 364,00
f) Lloguer del centre sense personal (S'abonarà  a part la utilització del material fungible) 135,00

Les entitats sense ànim de lucre i  aquelles altres de caràcter esportiu, cultural,  benèfic,  social  o d'interès públic
general, prèvia tramitació d'un conveni amb l'Ajuntament, podran demanar una adequació de les tarifes sempre que
s'acreditin criteris genèrics de capacitat econòmica i  el compliment de finalitats d'interès municipal protegibles. El
servei proposant serà qui es farà càrrec de la despesa (preu de les Ordenances fiscals i el preu final).

Epígraf 6.Museu

1.Visites i  tallers per a grups escolars,  dins el  programa didàctic del Museu de Granollers.  Mínim  20
persones per grup.

a) Visita didàctica i/o itineraris escolars Museu de Granollers, durada 1 hora, preu persona                         2,15
b) Visita didàctica i/o itineraris escolars Museu de Granollers, durada 1 hora 30 min, preu persona:     2,50
c) Visita didàctica i/o itineraris escolars Museu de Granollers, durada 2 hores, preu persona:                       3,00
d) Visita didàctica amb taller d'art (material inclòs), durada 2 hores,preu persona                              3,50
e) Visita didàctica i/o itinerari escolar de mitja jornada, preu persona:                                              4,00
f) Visita amb taller de ciències (material inclòs) de mitja jornada, preu grup                                           150,00
g) Visita didàctica amb taller d'art (material inclòs) durada 1 hora 30 minuts, preu persona              3,00

2. Visites i itineraris guiats dins el programa de difusió del Museu de Granollers
a) Visites i itineraris   guiats a la   ciutat,en festius grups concertats (25 persones) i 2 hores de durada     150,00
b) Visites i itineraris guiats a la ciutat, en laborables, grups concertats (25 persones) i 2 hores de durada 125,00
c) Visita guiada als Museus o Adoberia per a grups concertats (25 persones) i 1 hora 30 minuts, festius    125,00
d) Itineraris, visites i sortides guiades a la ciutat, preu per persona, de 2 a 3 hores                                      4,00
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e) Itineraris, visites i sortides guiades a la comarca, preu per persona, 3 hores                                           5,00
f) Visita guiada al Museu o Adoberia, preu persona                                                                                  3,00
g) Visita guiada amb taller i/o activitat familiar (nota2)                                                                             3,00
h) Activitat infantil, preu per infant fins a 12 anys (nota3)   2,50
i) Entrada Planetari Museu de Ciències, adults    3,00
j) Entrada Planetari Museu de Ciències, infants acompanyats fins els 12 anys 1,00
k) Visites guiades als Museus o Adoberia, grups concertats (25 persones) i 1 hora 30 minuts, laborables  100,00
l) Itineraris, visites i sortides guiades especials, preu per persona 1 hora a 1 hora 30 minuts.   2,00
m) Entrada Planetari. Grups especials fora de planificació. Preu per grup (màxim 35 persones) 105,00

Nota 1: (apartats a-f) Els infants menors de 12 acompanyats d'un adult, estaran exempts de pagament en les visites
i itineraris guiats per a adults. 
Nota 2: Els infants menors de 12 anys estaran exempts de pagament en les activitats familiars.
Nota 3: Els adults que acompanyin a un infant estaran exempts de pagament en les activitats infantils.
Nota 4: Les persones majors de 65 anys, persones discapacitades i famílies nombroses o monoparentals, gaudiran
d'una reducció del 50 % sobre el preu de l'activitat.
Nota 5: Les persones aturades i els col·lectius en risc social, estaran exempts de pagament.
Nota 6: Els grups concertats en els apartats a) i b) que passin de 25 persones, augmentaran la quota en 6 i 5 euros
per persona respectivament. Nota Nota 6: Nota 7: Els grups concertats en els apartats c) i K) que passin de 25
persones, augmentaran la quota en 5 i 4 euros per persona respectivament.

3. Jornades,  seminaris i cursos del Museu de Granollers
a) Jornades d'un dia                                                                                                                             25,00
b) Cursos, per sessió d'1 hora 30 min                                                                                                    10,00
c) Cursos amb taller, per sessió d'1 hora 30 min                                                                                    15,00
d) Seminari, preu dia                                                                                                                           50,00
e) Congressos, preu dia                                                                                                                      100,00

Epígraf 7. Tallers i cursos per a gent gran
a) Curset, per trimestre          72,10
b) Preu bonificat 50%                                                                                                                  36,05
c) Preu bonificat 20%                                                                                                                  14,42

Epígraf 8. Assistència a cursos, tallers i activitats als centres cívics, als equipaments i espais culturals, a la
Troca, a Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau.

1. De producció, que incideixen en les primeres produccions i en les realitzacions creatives individuals o de grup,
proposats com a activitat d'educació permanent.

a) de primer nivell, per hora 2,78
b) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades 1,85
c) de segon nivell, per hora 3,30
d) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades 2,47
e) de tercer nivell, per hora 4,64
f) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades                                                     3,30

2. D’aprenentatge, d’iniciació o aprofundiment en els llenguatges i continguts artístics, tècnics o del món de la
cultura  en  general,  orientats  a  la  promoció  de  l'equipament,  la  divulgació  popular  de  l'activitat  o  a  la
dinamització d'un col·lectiu.

a) de primer nivell, per hora 1,44
b) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades 1,13
c) de segon nivell, per hora 1,96
d) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades 1,44
e) de tercer nivell, per hora 2,37
f) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades  1,75

3. Relacionals, inicials o de consolidació de xarxes de relació personals i/o amb el centre, orientats a la promoció
de l'equipament o a la divulgació popular de l'activitat, així com els de caràcter comunitari o de cohesió social,
orientats a la promoció d'activitats considerades minoritàries, al coneixement de les identitats culturals o de
difícil implantació social.

a) de primer nivell, per hora 0,41
b) per a menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades 0,31
c) de segon nivell, per hora                                                                                                         0,72
d) per a  menors de 26 anys i majors de 60 o persones aturades                                                    0,62
e) de tercer nivell, per hora                                                                                                          1,03
f) per a menors de 26 anys i majors de 60  o persones aturades                                                     0,72
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Epígraf 9. Tallers i cursos per a gent jove

1. Tallers d’iniciació
a) Fins a 29 anys                    1,13 euros/hora
b) A partir de 30 anys             1,44 euros/hora

2. Tallers de coneixement avançat
a) Fins a 29 anys                     1,85 euros/hora
b) A partir de 30 anys              1,96 euros/hora

3. Tallers especialitzats o monogràfics
a) Fins a 29 anys                     2,37 euros/hora
b) A partir de 30 anys             2,78 euros/hora

4. Altres activitats i/o tallers orientats a la promoció de l’equipament, consolidació de xarxes, de caràcter
comunitari o cohesió social i/o de promoció de la cultura, programa d’activitats i tallers d’Educació 360.
a) Fins a 29 anys (inclou programa Educació 360)      1,03 euros/hora
b) A partir de 30 anys                                              1,13 euros/hora

Epígraf 10. Joventut i infància
1. Tallers infantils. Quota trimestral.                                                                                                  19,00
2. Activitats infantils extraescolars, per activitat.                                                                              12,00
3. Matrícula activitats d'estiu                                                                                                               10,00
4. Activitats d'estiu, famílies empadronades a Granollers  (4 setmanes)

a) Un fill de 9h a 13h                                                                                                                      108,00
b) Un fill de 9h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                      90,00
c) Un fill de 8h a 13h                                                                                                                      148,00
d) Un fill de 8h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                   123,00

5. Activitats d'estiu, famílies no empadronades a Granollers (4 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h                                                                                                                      125,00
b) Un fill de 9h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                      105,00
c) Un fill de 8h a 13h                                                                                                                      165,00
d) Un fill de 8h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                             139,00
                                                                                                                                   

5. Activitats d'estiu, famílies empadronades a Granollers (2 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h                                                                                                                       79,00
b) Un fill de 9h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                              63,00
c) Un fill de 8h a 13h                                                                                                                        99,00
d) Un fill de 8h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                             79,00

6. Activitats d'estiu, famílies no empadronades a Granollers (2 setmanes)
a) Un fill de 9h a 13h                                                                                                                       92,00
b) Un fill de 9h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                              76,00
c) Un fill de 8h a 13h                                                                                                                      112,00
d) Un fill de 8h a 13h amb  carnet de família nombrosa o monoparental,                                           93,00
 

7. Altres serveis
             2 setmanes servei d'acollida de 8 a 9h                                                                                              25,00
             Servei d’acollida de 8 a 9h, esporàdic per dia                                                                                       3,00
             Servei de menjador continuat (10 àpats)                                                                                           65,00
             Servei de menjador  esporàdic (menú)                                                                                                8,00
             Servei de menjador discontinu (4 àpats)                                                                                            30,00
             Servei de menjador discontinu (8 àpats)                                                                                            58,00
             Servei de menjador discontinu (12 àpats)                                                                                          84,00
             Servei de menjador discontinu (16 àpats)                                                                                        108,00
             Servei de tarda de 15 a 17h, 2 setmanes                                                                                           30,00
             Servei de tarda de 15 a 17h, esporàdic (tarda)                                                                                    3,50
          

NOTA 1: La quota de les taxes de les inscripcions realitzades fora del termini seran incrementades en un 10 per cent.

NOTA 2: La taxa d'inscripció fora de termini a una segona quinzena s'haurà d'abonar en la seva totalitat, i no la
diferència entre la primera quinzena abonada i l'import total d'una mensualitat.
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NOTA 3: En el cas de desistiment exprés, amb independència del motiu de sol3licitud de la baixa:

a) Es liquidarà el 100% de la taxa per concepte de matrícula en tots el casos. Aquest import no és
reintegrable en cap cas.

b) Quota a liquidar si s’ha formalitzat la inscripció de 4 setmanes, amb o sense serveis opcionals:

 0% de la quota si el desestiment es sol·licita amb caràcter previ a l’inici de l’activitat.
 25 % de la quota si el desistiment es sol·licita dins la primera setmana de l'activitat.
 50% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la segona setmana de l'activitat.
 75% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la tercera setmana de l'activitat.

c) Quota a liquidar si s’ha formalitzat la inscripció de 2 setmanes, amb o sense serveis opcionals:
 0% de la quota si el desestiment es sol·licita amb caràcter previ a l’inici de l’activitat.
 50% de la quota si el desistiment es sol·licita dins la primera setmana de l'activitat.

d) Quan concorrin les  circumstàncies previstes a l’article 4.2.b.2 de les normes reguladores de la OF 2.18 per a
la determinació de la quota a liquidar, no s’estarà al moment de la sol·licitud, sinó al

e) Moment de concurrència del fet previst a l’apartat esmentat ( malaltia o hospitalització de l’usuari del servei o
activitat, o canvi sobtat de les circumstàncies econòmiques del subjecte passiu). 

8. Serveis de lleure de Serveis Socials del Centre Obert de Ponent, Centre Obert Nord ,Centre Obert
Sud, Centre Obert Centre i Centre Obert Congost ,per usuari al mes

6,00
9. Casal d’estiu dels centres oberts de Serveis Socials, per usuari al mes                             52,15

NOTA: Les taxes de les inscripcions realitzades fora del termini establert podran ser incrementades en un 10 del cent.

Epígraf 11. Assistència a cursos, tallers i activitats de formació contínua societat de coneixement.

1. D'especialització,  proposats  com  a  activitat  d'educació  permanent  per  al  sector  professional  TIC  amb
certificació de fabricant o tecnologia.

a) de primer nivell, per hora                                                                                                        12,50
b) de segon nivell, per hora                                                                                                         15,00
c) de tercer nivell, per hora                                                                                                         25,00
d) de quart nivell,per hora                                                                                                           30,00

Descompte deo 15 per cent a antics alumnes, professionals autònoms i entitats amb conveni en formació contínua.

2. De consolidació  i  desenvolupament,  orientats a la promoció professional mitjançant l'adquisició de noves
competències i amb acreditació universitària.

a) de primer nivell, per hora                                                                                                          7,50
b) de segon nivell, per hora                                                                                                         10,00
c) de tercer nivell, per hora                                                                                                         14,00
d) de postgrau, per ETCS                                                                                                           300,00

Descompte del 15 per cent a antics alumnes, professionals autònoms i entitats amb conveni en formació contínua.
     

3. D'aprenentatge i iniciació en competències de caràcter bàsic i la dinamització d'un col·lectiu, així com els de
caràcter comunitari o de cohesió social per a la reducció de l'escletxa digital.

a) de primer nivell, per hora                                                                                                          2,50
b) de segon nivell, per hora                                                                                                           3,00
c) de tercer nivell, per hora                                                                                                           4,00
d) de quart nivell, per hora                                                                                                            5,00

Les persones a l'atur o perceptores de pensions no contributives podran sol·licitar bonificacions fins al 80 per cent.
     
Epígraf 12. Servei d'escoles obertes

a) Escola oberta (9h a 12h) 37,05 setmana/usuari
b) Servei d'acollida, matí (8h a 9 h) 16,45 setmana/usuari
c) Servei de menjador 39,90 setmana/usuari
d) Servei de menjador ocasional 8,50 dia/usuari
e) Servei de tarda (15h a 17 h) 19,30 setmana/usuari

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
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en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF 2.19 TAXA PELS SERVEIS D'INSPECCIÓ SANITÀRIA EN GENERAL I SERVEIS DE SANITAT
PREVENTIVA

Article 1. Fonament i naturalesa 
A l'empara del previst als articles 57 i 20.4), ambdós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
d’aquest text legal, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis d'inspecció
sanitària en general i  serveis de sanitat preventiva, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2. Fet imposable
Constitueix  el  fet  imposable  la  prestació  dels  serveis  d'inspecció  sanitària  en  general,  i  dels   serveis  de  sanitat
preventiva.

Article 3. Subjecte passiu
Es considera subjecte passiu, en concepte de contribuent les persones físiques o jurídiques així com les entitats a que
es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària, que sol·liciten o resultin beneficiats
pels serveis d'inspecció sanitària en general, i pels serveis de sanitat preventiva.

Article 4. acreditació 
La taxa s’acreditarà quan s'inicií  la prestació dels serveis  o activitats  especificats en l'annex corresponent, malgrat
es podrà exigir el dipòsit previ. 
 
Article 5. Quota Tributària
La quantia 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 serveis o activitats.

Article 6. Règim de declaració i ingrés
La taxa es podrà exigir en règim d'autoliquidació.
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a les persones que hi estiguin obligades, de la
factura corresponent.

TARIFES 

Epígraf 1. Per inspecció sanitària d´activitats, habitatges, locals i altres immobles
a)   Inspecció d'habitatges, locals i immobles, prèvia sol·licitud de les persones interessades                               40,27
b)   Per autorització sanitària o control sanitari d'establiments                                                                        100,78

Epígraf 2. Per control sanitari preventiu sobre els animals domèstics
1. Per comís d’un animal domèstic, amb independència de les sancions que es puguin imposar per les infraccions
comeses o d’altres despeses que es puguin atribuir a la persona infractora                                                      350,00
2. Per atorgament i renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos         55,98
3. Per modificació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos (inclusió d'un nou
animal)                                                                                                                                                        20,00

Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 23 de desembre de 2019 i entrarà
en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2020.
El seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF  2.21  TAXA  PER  L’HOMOLOGACIÓ  D’EMPRESES  DEL  SECTOR  PRIVAT  A  LA  GESTIÓ  DE
RESIDUS MUNICIPALS A GRANOLLERS I ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Article 1. Disposicions generals 
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim

local i, específicament, l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat
amb els articles 15 i 19 del mateix text refós, s’estableixen taxes per l’autorització prèvia d’empreses per a
l’exercici d’activitats de gestió de residus municipals en el terme municipal de Granollers.

2. Per  residu  municipal  i  residu  comercial  als  efectes  de  la  present  ordenança  s’estarà  a  les  definicions
contingudes a la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la llei reguladora dels residus, Llei 6/1993 de
15 de juliol.

3. El control de les activitats de gestió de residus a Granollers es fonamenta en la intervenció administrativa
ambiental de compliment estricte de les determinacions de la Llei 15/2003 de 13 de juny, que modifica la Llei
6/1993 reguladora dels residus a Catalunya.

Article 2. Fet imposable
L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, realitzada per a comprovar el compliment de les condicions que
la Llei de Residus imposa, per les activitats de gestió de residus municipals a Granollers, especialment, l’homologació
d’empreses del sector privat per recollir residus comercials i industrials. 

Article 3. Subjecte passiu
Les persones físiques o jurídiques dels sector privat que realitzen les activitats de recollida de residus municipals,
comercials i industrials i les de recollida i transport dels sacs i contenidors de runa, i que hagin sol·licitat l’activitat
administrativa d’homologació o els qui resultin especialment afectats o beneficiats per la mateixa activitat.

Article 4. Base imposable
La base imposable ve determinada pel temps invertit en la comprovació de les dades i activitats establertes i pel
nombre de sacs i contenidors subjectes a control i pel cost de la retirada i recollida de sacs de runa i contenidors
metàl·lics de runa.

Article 5. Tarifes
Les tarifes d’aquesta taxa són les contingudes en l’annex . 

Article 6. Acreditació
Les taxes s’acreditaran en el moment de sol·licitar-se la realització de l’activitat administrativa de comprovació o dins
del primer trimestre de l’any quan es tracti de sol·licituds de renovació.

Article 7. Infraccions
Cal atenir-se a allò que disposa l’ordenança fiscal general.

TARIFES 

1. Taxa  per  l’homologació  prèvia  d’empreses  privades  de  recollida  i  transport  de  residus
municipals, comercials, industrials i sacs i contenidors de runa

a) Homologació inicial 324,20
b) Renovació anual 81,00

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 28 d’octubre de 2014 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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OF  2.22  TAXA  PER  L'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 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o volada 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 ocupen el sòl,  subsòl o volada de les vies
públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes. 

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 que es prestin, total o parcialment, a través de
xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït  en el  sòl,  subsòl o vol de les vies
públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.

5. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març
de 2002, relativa a l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva autorització),
aquesta Ordenança no és d’aplicació a les empreses o entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan
no siguin titulars de les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis.

Article 3. Subjecte passiu
1. Son subjectes  passius  les  empreses  o  entitats  explotadores  de  serveis  de  subministrament  que  resultin

d'interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, tals com les de proveïment d'aigua,
subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d'anàlogues, així com també les empreses que
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol
altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

2. A aquests efectes, s'inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses distribuïdores i
comercialitzadores dels mateixos.

3. 2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats
explotadores a que es refereix l'apartat anterior, tant si son titulars de les corresponents xarxes a traves de
les quals s'efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho son de drets d'us, accès
o interconnexió a les mateixes.

4. 3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats
anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sol, el subsòl i la volada de la via publica, regulada en
l'Ordenança fiscal corresponent.

Article 4. Successors i responsables
1. 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. 
c) 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. 
2. 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. 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei

General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de
les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen
els apartats anteriors s’exigiran als successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que
els correspongui. 

5. 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
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tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
d) S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) 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: 
 Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions. 
 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. 

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

Article 5. Base imposable
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques,

mitjançant  la  qual  es  produeix  el  gaudiment  de  l’aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  la  base
imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment
en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança. 

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi
utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts
anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per
l’ús de la mateixa. 

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells
que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis
prestats  en  aquest  terme  municipal,  en  desenvolupament  de  l’activitat  ordinària;  només s’exclouran  els
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 

4. A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents: 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums

dels abonats efectuats en el Municipi. 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general

propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa. 

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

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

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores. 
5. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis

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

6. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents: 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i  perjudicis,  llevat  que siguin compensació  o contraprestació  per

quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3. 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga. 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat. 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni. 
7. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3, són

compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes
passius. 

8. La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5 per 100 a la base imposable definida en aquest article. 

Article 6. Període impositiu i acreditació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la utilització o

aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos
en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per
finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

b) En  cas  de  baixes  per  cessament  d’activitat,  es  liquidarà  la  quota  que  correspondrà  als  trimestres
transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.

2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de sol·licitar la llicència

corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança no requereix
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llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén
que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten.

c) Quan els aprofitaments especials del sòl,  subsòl o vol  de les vies públiques es perllonguen durant  varis
exercicis,  l’acreditació  de  la  taxa  tindrà  lloc  l’1  de  gener  de  cada  any  i  el  període  voluntari  impositiu
comprendrà l’any natural.

Article 7. Règim de declaració i d’ingrés
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta Ordenança,s’estableix el règim

d’autoliquidació  per  a  cada  tipus  de  subministrament,  que  tindrà  periodicitat  trimestral  i  comprendrà  la
totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació
de  qualsevol  subministrament  o  servei  d’interès  general,  comporta  l’obligació  de  fer  constar  aquesta
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització. 

2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre
natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el
terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la
lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a
les  que s'hagi facturat quantitats en  concepte de peatge.

3. La quantia total  d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat  a) de l’esmentat
article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de
mesura, instal·lats en aquest Municipi. 

4. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per
tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta
acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

5. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de
pagament que s’hi indiquin. 

6. La  presentació  de  les  autoliquidacions  després  del  termini  fixat  al  punt  2  d’aquest  article  comportarà
l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria. 

7. L’Empresa Telefónica de España S.A.U, a la qual va cedir Telefònica SA els diferents títols habilitats relatius a
serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda
englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.

Article 10. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis

establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació
d’aquesta taxa es tipificaran i  sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei  general tributària i  a
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es
pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la
Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 

Disposició addicional primera 
Modificació  dels  preceptes  de  l’ordenança  i  de  les  referències  que  fa  a  la  normativa  vigent,  amb  motiu  de  la
promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 30 d’octubre de 2018 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2019. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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2233 C 1R MARQUÈS FRANQUESES 2 0 9999
2451 AUTO A7 4 0 9999
2338 C AGUSTÍ VINYAMATA 1 0 20
2338 C AGUSTÍ VINYAMATA 1 1 21
2338 C AGUSTÍ VINYAMATA 2 25 89
1884 C AGUSTINA D'ARAGÓ 4 0 9999
2753 C ALBERT EISTEIN 4 0 9999
2054 C ALEXANDER FLEMING 4 0 9999
1886 C ALFONS IV 2 0 9999
2396 C ALFRED CANAL 4 0 9999
1888 C ALFRED NOBEL 3 0 9999
1889 C ALGUER 3 0 9999
1890 C ALMOGÀVERS 4 0 9999
1891 C ALVAREZ DE CASTRO 4 0 9999
2440 PG ALVAREZ DE CASTRO 4 0 9999
2404 PL AMADEU CASTELLANO 2 0 9999
1892 C AMADEU VIVES 4 0 9999
1893 C ANGEL GUIMERÀ 4 0 9999
1895 C ANNÍBAL 4 0 9999
1897 C ANSELM CLAVÉ 1 0 9999
2765 PG ANTONI CUMELLA 4 0 9999
2445 C ANTONI ESPÍ I GRAU 1 0 9999
1898 C ANTONI GAUDÍ 4 0 9999
2709 PTGE ANTONI GAUDÍ 4 0 9999
9008 . APARTAT DE CORREUS 4 0 9999
1899 C APEL.LES MESTRES 4 0 9999
1901 JDIN APEL.LES MESTRES 4 0 9999
1900 C ARAGÓ 4 0 9999
1902 PG ARAGÓ 4 0 9999
1730 BARRI ARBECA 4 0 9999
2397 C ARBECA 4 0 9999
1904 C ARENYS 3 0 9999
2461 PG ARENYS 3 0 9999
1905 C ARGENTINA 4 0 9999
1906 C ARQUÍMEDES 3 0 9999
1907 PL ARTS 4 0 9999
1908 C AURELI FONT 4 0 9999
1909
2757

C
AV

AUSIAS MARCH
AUTOVIA DE L'AMETLLA

4
4

0
0

9999
 9999

233 CTRA AUTOVIA DE L'AMETLLA 3 0 9999
1910 C BADALONA 3 0 9999
1913 C BARCELONA 1 0 26
1913 C BARCELONA 1 1 23
1913 C BARCELONA 4 25 115
1913 C BARCELONA 4 28 144
2342 C BARTOMEU BRUFALT 4 0 9999
2409 . BELULLA 4 0 9999
1915 C BENET MORATÓ 1 0 9999
1916 C BERNAT DE ROCAFORT 4 0 9999
1917 C BERTRAN DE SEVA 4 0 9999
2733 JDIN BÒBILA 4 0 9999
2704 C BOLÍVIA 4 0 9999
2700 CAMI BOSC DE CAN MASÓ (EL) 4 0 9999
2720 CAMI BOSC DE CAN PAGÈS (EL) 4 0 9999
2470 BARRI BOU 4 0 9999
2385 C BRASIL 4 0 9999
1921 C BRUNIQUER 4 0 9999
2656 CTRA BV-1432 GRANOLLERS-LLIÇÀ 4 0 9999
2654 CTRA C-251 GRAN. – GIRONA 4 k0 k9990
2654 CTRA C-251 GRAN  - GIRONA 4 0 9999
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2374 CTRA C-17 3 0 9999
2374 CTRA C-17 3 K0 k9999
2023 . CA L'AMADEU 4 0 9999
2500 . CA L'ÀNGEL 4 0 9999
1929 . CA L'ANGELET 4 0 9999
2659 . CA L'ARNAU 4 0 9999
2427 . CA L'ESQUELLA 4 0 9999
2488 CAMI CA L'ESQUELLA 4 0 9999
1923 . CA L'ESTRADA 4 0 9999
2571 . CA L'HELENA 4 0 9999
1924 . CA L'USEL 4 0 9999
2574 CAMI CA L'USEL 4 0 9999
2327 . CA L'USEL NOU 4 0 9999
2549 . CA LA NÚRIA 4 0 9999
2530 . CA LA VINYETA 4 0 9999
1928 PL CABRITS 1 0 9999
1954 . CAL CARBASSOT 4 0 9999
2572 . CAL CASIMIRO DE CAL MALO 4 0 9999
1956 . CAL CEBALLOT 4 0 9999
1930 . CAL COVANER 4 0 9999
1931 . CAL GRAVAT 4 0 9999
1932 . CAL JARDINER 4 0 9999
1974 . CAL LLAUDER 4 0 9999
1933 . CAL MALO 4 0 9999
2535 CAMI CAL MALO 4 0 9999
2537 CAMI CAL MARINER 4 0 9999
2542 . CAL MESSIÓ 4 0 9999
1936 . CAL NEN 4 0 9999
2548 CAMI CAL NEN 4 0 9999
1937 . CAL PASTOR 4 0 9999
2551 CAMI CAL PASTOR 4 0 9999
2554 . CAL PEPET MALO 4 0 9999
2406 . CAL PEPITO ROQUETA 4 0 9999
1991 . CAL PETIT MANY 4 0 9999
1938 . CAL ROS DELS OCELLS 4 0 9999
2564 CAMI CAL ROS DELS OCELLS 3 0 9999
2715 . CAL SORD 4 0 9999
425 CAMI CAL TARONJAIRE 3 0 9999
1940 . CAL VERMELL 4 0 9999
46 CTRA CALDES 4 0 9999

1785 C CAMÍ RAL 3 0 9999
1943 C CAMÍ ROMA 4 0 9999
1944 C CAMÍ VELL CANOVELLES 4 0 9999
1945 C CAMÍ VELL LLIÇA AMUNT 4 0 9999
1804 C CAMP DE LES MORERES 4 0 9999
1946 C CAMPRODON 4 0 9999
2468 PG CAMPRODON 4 0 9999
2731 C CAMPSENTELLES 2 0 9999
2418 . CAN BASSA 4 0 9999
1942 CAMI CAN BASSA 3 0 9999
1947 PL CAN BASSA 4 0 9999
1948 . CAN BASSA PETIT 4 0 9999
2501 . CAN BATLLES 4 0 9999
2448 . CAN BATZACS 4 0 9999
1949 . CAN BELITRE 4 0 9999
2502 CAMI CAN BELITRE 4 0 9999
1950 . CAN BONASTRE 4 0 9999
1951 . CAN BOU 4 0 9999
2479 CAMI CAN BOU 4 0 9999
1952 . CAN BRUTAU 4 0 9999
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1953 . CAN BUFÍ 4 0 9999
2730 C CAN CABANYES 2 0 9999
2531 . CAN CANAL 4 0 9999
2503 . CAN CAPDEVILA 4 0 9999
1955 . CAN CASACA 4 0 9999
2504 CAMI CAN CASACA 4 0 9999
2569 . CAN CATALÀ 4 0 9999
2505 CAMI CAN CATALÀ 2 0 9999
2707 . CAN CINTA 4 0 9999
2652 . CAN CINTO MANY 4 0 9999
2506 . CAN CISCO GIRÓ 4 0 9999
2421 . CAN CLIMENT 4 0 9999
2507 . CAN CLIMENT ESQUELLA 4 0 9999
1959 . CAN COLL 4 0 9999
1958 . CAN COLOMER 4 0 9999
2570 . CAN CONGOST 4 0 9999
2532 . CAN CORCHS 4 0 9999
2558 JDIN CAN CORTS 4 0 9999
2509 . CAN CRISTÒFOL 4 0 9999
2510 CAMI CAN CRISTÒFOL 4 0 9999
2580 . CAN DEU 4 0 9999
2419 . CAN FELICIANO 4 0 9999
2523 . CAN FELIUÀ 4 0 9999
1964 . CAN FERRAN 4 0 9999
2490 CAMI CAN FERRAN 3 0 9999
2521 CAMI CAN GENER 3 0 9999
2463 . CAN GIRÓ 4 0 9999
2512 CAMI CAN GIRÓ 4 0 9999
2513 . CAN GOL 4 0 9999
2514 CAMI CAN GORDI 2 0 9999
2515 CAMI CAN GRAU 4 0 9999
2516 CAMI CAN GURI 3 0 9999
1967 . CAN GURRI 4 0 9999
2442 . CAN JANÉ 4 0 9999
2491 CAMI CAN JANÉ 4 0 9999
2517 . CAN JANÉ DE BAIX 4 0 9999
1969 . CAN JANÉ DE LA SERRA 4 0 9999
2518 . CAN JAUME GIRÓ 4 0 9999
1970 . CAN JAUME PADRÓS 4 0 9999
1972 . CAN JOAN MANY 4 0 9999
2485 . CAN JOIA 4 0 9999
2486 . CAN JULIA MALO 4 0 9999
1973 . CAN JULIANET 4 0 9999
2487 CAMI CAN JULIANET 4 0 9999
2729 . CAN LLISSA 4 0 9999
2422 . CAN MALLA 4 0 9999
1976 . CAN MANY 4 0 9999
2536 CAMI CAN MANY 3 0 9999
2577 . CAN MARÇAL 4 0 9999
1978 . CAN MASFERRER 4 0 9999
1979 . CAN MASFERRER DEL PLA 4 0 9999
2538 . CAN MATET 4 0 9999
2539 . CAN MAYOL 4 0 9999
2540 CAMI CAN MAYOL 4 0 9999
1980 . CAN MAYOLET 4 0 9999
2541 . CAN MAYOLET DE LA RIERA 4 0 9999
2543 . CAN MET DE LA SERRA 4 0 9999
1981 . CAN MIQUEL PADRÓS 4 0 9999
1982 PL CAN MONIC 4 0 9999
2464 . CAN MORAGAS 4 0 9999
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2565 . CAN MORAGAS NOU 4 0 9999
2546 . CAN MUNTANYOLA 4 0 9999
2547 CAMI CAN MUNTANYOLA 3 0 9999
2453 . CAN NINOU 4 0 9999
2494 CAMI CAN NINOU 4 0 9999
2653 . CAN OLIVERAS 4 0 9999
2447 . CAN PAGÈS DEL PLANTER 4 0 9999
2553 . CAN PEP MAYOL 4 0 9999
2450 . CAN PERDIU 4 0 9999
1989 . CAN PERE RIERA 4 0 9999
1990 . CAN PERE RIERA PETIT 4 0 9999
2459 . CAN PERE RIERA VELL 4 0 9999
2710 CAMI CAN PIQUÉ 4 0 9999
2556 . CAN PLA 4 0 9999
1992 . CAN PLANTADA 4 0 9999
2557 . CAN POCURULL 4 0 9999
2426 . CAN PRAT 4 0 9999
1963 . CAN PRIETO 4 0 9999
1995 C CAN PUIG 3 0 9999
1994 . CAN PUIG MIQUEL 4 0 9999
1996 . CAN PUIGPEY 4 0 9999
1993 . CAN PUÇA 4 0 9999
1960 . CAN QUADROS 4 0 9999
2567 . CAN QUICO DE CAN PRAT 4 0 9999
1997 . CAN QUIQUET 4 0 9999
1998 . CAN RAMON MAYOLET 4 0 9999
1999 . CAN REI 4 0 9999
2561 CAMI CAN REI 4 0 9999
2462 . CAN RIBA 4 0 9999
2562 CAMI CAN RIBA 4 0 9999
2000 . CAN RIBA DE LA SERRA 4 0 9999
2555 CAMI CAN RIBA DE LA SERRA 4 0 9999
2001 . CAN RIBES NOU 4 0 9999
2437 . CAN RIERA 4 0 9999
2489 CAMI CAN RIERA 4 0 9999
1988 . CAN ROCA 4 0 9999
2476 . CAN RONSES 4 0 9999
2477 . CAN ROQUETA 4 0 9999
2478 . CAN ROQUETA NOU 4 0 9999
2429 . CAN ROSCA 4 0 9999
2475 CAMI CAN ROSSELLÓ 4 0 9999
2004 . CAN ROVIRA 4 0 9999
2005 . CAN SALELLES 4 0 9999
2563 CAMI CAN SALELLES 4 0 9999
2568 . CAN SALVADOR 4 0 9999
2480 . CAN SALVADOR RIBES DEL PLA 4 0 9999
2481 . CAN SANG 4 0 9999
2528 . CAN SERRADURES 4 0 9999
2473 . CAN SISLAU 4 0 9999
2484 . CAN SOUS 4 0 9999
1939 . CAN TARONJAIRE 4 0 9999
2006 . CAN TIA 4 0 9999
2533 CAMI CAN TIA 4 0 9999
2534 . CAN TINET 4 0 9999
2573 . CAN TINET DE LA RIERA 4 0 9999
2008 . CAN TITUS 4 0 9999
2721 . CAN TOMÀS 4 0 9999
2483 . CAN TORRENTS 4 0 9999
2576 CAMI CAN TORRES 4 0 9999
2520 . CAN TRIES 4 0 9999
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2578 BARRI CAN TRIES 4 0 9999
2582 PL CAN TRULLÀS 1 0 9999
2010 . CAN VENDRELL 4 0 9999
2029 . CAN VICENÇ 4 0 9999
2522 . CAN VILA 4 0 9999
2015 . CAN XACO 4 0 9999
2016 . CAN XARLET 4 0 9999
2717 . CAN XICOTA 4 0 9999
2017 . CAN XOLINO 4 0 9999
2018 C CANIGÓ 4 0 9999
2019 CTRA CANOVELLES 4 0 9999
2020 C CAPCIR 4 0 9999
2022 C CARLES RIBA 4 0 9999
2027 . CASA MORE 4 0 9999
2028 . CASA PORTA 4 0 9999
2031 PL CASERNA 1 0 9999
2032 C CASTELLA 4 0 9999
625 C CASTELLTERÇOL 3 0 9999
2033 C CATALUNYA 4 0 9999
2035 PL CATALUNYA 1 0 9999
2741 C CATERINA ALBERT (Víctor Català) 4 0 9999
2036 C CÉLLECS 4 0 9999
2472 CAMI CEMENTIRI 4 0 9999
2559 PL CICLISTA 4 0 9999

PARC CINC, DE LES 4 0 9999
2433 C CINGLES DE BERTÍ 4 0 9999
2040 C COLL DE LA MANYA 3 0 9999
2413 PRAGE COLL DE PUIG D'OLIVELLA 4 0 9999
2039 C COLÒMBIA 4 0 9999
2042 C COMERÇ 4 0 9999
2043 C COMTES DE BELL-LLOC 4 0 9999
2735 PASSEIG CONCA DEL BESÒS 3 0 9999
2044 C CONCÒRDIA 4 0 9999
2045 C CONESTABLE DE PORTUGAL 4 0 9999
1875 C CONFLENT 4 0 9999
2046 C CONGOST 4 0 9999
2416 JDIN CONRAD SALO 4 0 9999
2047 C CONSTÀNCIA 4 0 9999
2048 PL CONSTITUCIÓ 2 0 9999
2725 PL CONVENT VELL 4 0 9999
2492 C COPÈRNIC 3 0 9999
2050 PL CORONA 1 0 9999
2755 C CORREDOSSOS DE CAN GINEBREDA 1 0 9999
2051 C CORRÓ 4 0 9999
1806 C CORTS 4 0 9999
2052 C COSTA RICA 4 0 9999
2508 PL COSTURA 4 0 9999
2038 C CRISTÒFOL COLOM 2 0 9999
2316 C DIEGO RODRIGO VELÀZQUEZ 4 0 9999
2724 C DIONISI PUIG 2 0 9999
2055 PL DR. GUILLAMET 1 0 9999
2057 C DR. RIERA 1 0 9999
2657 C DR. SALVADOR LLOBET 2 0 9999
2711 C DURAN I BAS 4 0 9999
2060 C EDUARD TOLDRÀ 4 0 9999
9002 . ELS XOPS 3 0 9999
2061 C EMILI BOTEY ALSINA 4 0 9999
2101 C EMILI HUGUET DEL VILLAR 4 0 9999
2465 C EMPORDÀ 3 0 9999
9000 . EN EL MUNICIPI 9 0 9999
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2063 C ENGINYER 4 0 9999
2065 JDIN ENGINYER 4 0 9999
2064 C ENRIC GRANADOS 3 0 9999
2469 C ENRIC MORERA 4 0 9999
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 2 0 86
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 2 1 75
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 3 77 9999
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 3 88 9998
2066 C EQUADOR 4 0 9999
2511 CAMI ESCANYAT (L') 4 0 9999
2368 PL ESGLÉSIA 1 0 9999
2067 C ESPANYA 4 0 9999
2068 PL ESPANYA 4 0 9999
2070 AV ESTACIÓ DEL NORD 3 0 9999
2071 C ESTEVE GARRELL 4 0 9999
2072 C ESTEVE TERRADES 4 0 9999
2074 C FÀBRICA 4 0 9999
2455 AV EUROPA 3 0 9999
2075 C FELIP II 4 0 9999
2150 C FERNAO MAGALLANES 4 0 9999
2524 TRAV FIGUERES 4 0 9999
2705 C FILIPINES 4 0 9999
2078 PS FLUVIAL 3 0 9999
2079 C FOMENT 4 0 9999
2080 C FONT DE L'ESCOT 4 0 9999
2446 . FONT DEL RÀDIUM 3 0 9999
2081 PL FONT VERDA 2 0 9999
2525 . FORN (EL) 4 0 9999
2058 C FRANCESC DURAN I REYNALS 3 0 9999
2053 PG FRANCESC FÀBREGAS 4 0 9999
2083 C FRANCESC GIMENO 4 0 9999
2084 C FRANCESC LLOBET 4 0 9999
2085 C FRANCESC MACIÀ 2 0 116
2085 C FRANCESC MACIÀ 2 1 103
2085 C FRANCESC MACIÀ 3 244 9998
2085 C FRANCESC MACIÀ 3 249 9999
2085 C FRANCESC MACIÀ 4 105 247
2085 C FRANCESC MACIÀ 4 118 242
2086 C FRANCESC RIBAS 2 0 40
2086 C FRANCESC RIBAS 2 1 51
2086 C FRANCESC RIBAS 4 42 9998
2086 C FRANCESC RIBAS 4 53 9999
2087 C FRANCESC SERRA 4 0 9999
2292 C FRANCESC TARAFA 4 0 9999
2293 TRAV FRANCESC TARAFA 4 0 9999
2095 C FRANCISCO DE GOYA 4 0 9999
2238 C FRANCISCO DE QUEVEDO 4 0 9999
2222 C FRANCISCO PIZARRO 4 0 9999
2223 TRAV FRANCISCO PIZARRO 4 0 9999
2088 C FREDERIC MOMPOU 4 0 9999
2089 C FREDERIC SOLER 4 0 9999
2090 C GABRIEL FERRATER 4 0 9999
2493 C GALILEU GALILEI 3 0 9999
2091 C GARROTXA 4 0 9999
2092 C GAS 4 0 9999
2093 BARRI GIRÓ 4 0 9999
2094 C GIRONA 1 0 24
2094 C GIRONA 1 1 13
2094 C GIRONA 2 15 337
2094 C GIRONA 2 26 220
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2719 PTGE GIRONA 4 0 9999
2410 . GRANJA GINESTA 4 0 9999
2097 C GRECO 4 0 9999
2401 C GREGORI RESINA 4 0 9999
2099 C GUAYAQUIL 4 0 9999
2467 C GUGLIELMO MARCONI 3 0 9999
2415 C HERMENEGILD CARRERA 4 0 9999
2405 PL HORTES (LES) 4 0 9999
2100 C HOSPITAL 4 0 9999
2411 TRAV HOSPITAL 4 0 9999
2102 C IGNASI IGLESIAS 3 0 9999
2103 C INDÚSTRIA 4 0 9999
2339 C ISAAC ALBÈNIZ 4 0 9999
2655 C ISAAC PERAL 4 0 9999
2106 C ISABEL DE VILLENA 4 0 9999
2369 PL J. M. FOLCH I TORRES 1 0 9999
2107 PL JACINT VERDAGUER 4 0 9999
1912 C JAUME BALMES 4 0 9999
2109 C JAUME CAMP I LLOREDA 1 0 9999
2108 C JAUME CORBERA 4 0 9999
2452 C JAUME FERRAN 3 0 9999
2110 PL JAUME I 4 0 9999
2111 C JOAN CAMPS 4 0 9999
2112 C JOAN COLL 4 0 9999
2750 C JOAN COROMINES 4 0 9999
2114 C JOAN ENRIC DUNANT 4 0 9999
1876 C JOAN FUSTER 4 0 9999
2115 C JOAN MARAGALL 4 0 9999
2474 C JOAN MIRÓ 4 0 9999
2117 PL JOAN OLIVER 4 0 9999
2082 C JOAN PERE FONTANELLA 4 0 9999
2118 C JOAN PRIM 1 0 16
2118 C JOAN PRIM 1 1 13
2118 C JOAN PRIM 2 15 9999
2118 C JOAN PRIM 2 18 9998

C JOAN TORRABADELL 4 0 9999
2358 C JOAN VIDAL I JUMBERT 4 0 9999
2417 C JOAN VILA AYATS 4 0 9999
1877 C JOAN VINYOLI 4 0 9999
2119 C JOANOT MARTORELL 3 0 9999
2372 PG JOANOT MARTORELL 3 0 9999
2121 C JOAQUIM MIR 4 0 9999
2519 PG JONCH I CUSPINERA 4 0 9999
2122 C JORDI CAMP 3 0 9999
2123 PL JORDI CAMP 3 0 9999
2712 PTGE JORDI CAMP 3 0 9999
2124 TRVA JORDI CAMP 3 0 9999
2325 C JOSE ZORRILLA 4 0 9999
2764 C JOSEP ALGUERÓ 4 0 9999
2125 PL JOSEP BARANGÉ 1 0 9999
2126 C JOSEP CARNER 4 0 9999
2743 C JOSEP ESCOBAR 4 0 9999
2761 C JOSEP ESTRADA 4 0 9999
2745 C JOSEP FONTDEVILA 4 0 9999
2129 C JOSEP MARIA RUERA 4 0 9999
2127 C JOSEP MARIA SAGARRA 4 0 9999
2056 PL JOSEP OLIVERAS 4 0 9999
2219 C JOSEP PINYOL 4 0 9999
2751 C JOSEP PLA 4 0 9999
2220 JDIN JOSEP SALA PERRAMON 4 0 9999
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2400 RBLA JOSEP TARRADELLAS 4 0 9999
2300 C JOSEP TORRAS I BAGES 2 0 9999
2299 PL JOSEP TORRAS I BAGES 4 0 9999
2130 C JOSEP TRUETA 3 0 9999
2131 C JOSEP UMBERT 1 0 48
2131 C JOSEP UMBERT 1 1 41
2131 C JOSEP UMBERT 2 43 117
2131 C JOSEP UMBERT 2 50 88
2131 C JOSEP UMBERT 4 90 9998
2131 C JOSEP UMBERT 4 119 9999
2716 PTGE JOSEP UMBERT 4 0 9999
2132 C JOSEP VICENÇ FOIX 4 0 9999
2113 C JUAN DE LA CIERVA 4 0 9999
2754 C JULES VERNE 4 0 9999
2133 C JULI GARRETA 4 0 9999
2423 C JULI GONZÀLEZ 4 0 9999
2762 C JULI VIÑYETA 4 0 9999
2135 C JULIÀ CENTELLES 4 0 9999
2379 C JULIAN REY PASTOR 4 0 9999
232 BARRI JUNYENT 4 0 9999
2526 . JUNYENT (EL) 4 0 9999
2457 C LEONARDO TORRES QUEVEDO 3 0 9999
2726 PL LLACUNA 4 0 9999
2139 C LLEDONER 4 0 9999
2140 PTGE LLEDONER 4 0 9999
2330 TRVA LLEDONER 4 0 9999
2142 C LLEIDA 4 0 9999
2143 C LLEÓ 4 0 9999
2144 C LLEVANT 4 0 9999
2145 PL LLIBERTAT 4 0 9999
1802 C LLINARS 3 0 9999
2146 C LLIRI 4 0 9999
2432 CAMI LLIÇÀ 4 0 9999
2147 C LLORENÇ VILLALONGA 4 0 9999
2148 C LLORER 4 0 9999
1799 C LLUÍS COMPANYS 3 47 9999
1799 C LLUÍS COMPANYS 3 48 9998
1799 C LLUÍS COMPANYS 4 0 46
1799 C LLUÍS COMPANYS 4 1 45
2701 PTGE LLUÍS COMPANYS 3 0 9999
1874 C LLUÍS MILLET 4 0 9999
2214 PL LLUÍS PERPINYA 1 0 9999
2708 . LLUÍS RODRIGUEZ 4 0 9999
2149 C LLUÍS VIVES 4 0 9999
2435 C LONDRES 3 0 9999
2138 C LOPE DE VEGA 4 0 9999
2438 C LOUIS PASTEUR 3 0 9999
2155 PL MAGRANER 4 0 9999
2152 C MALLORCA 4 0 9999
2151 PL MALUQUER I SALVADOR 1 0 9999
2153 C MANRESA 4 0 9999
1796 C MANUEL CORNELLA 4 0 9999
2173 C MANUEL DE FALLA 3 0 9999
2154 C MANUEL MASJUAN 4 0 9999
2370 PL MANUEL MONTANYA 1 0 9999
1926 . MARCEL.LA (LA) 4 0 9999
2198 C MARE DE DEU DE NURIA 1 0 9999
2157 C MARESME 4 0 9999
2740 C MARGARIDA XIRGU 4 0 9999
2383 C MARIA ANNA MOGAS 4 0 9999
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2752 C M.ÀNGELS ANGLADA 4 0 9999
2759 C M. LLUÏSA ALGARRÀ COMA 4 0 9999
2739 C MARIA AURÈLIA CAPMANY 4 0 9999
2388 JDIN MARIA CORBERA 2 0 9999
2527 . MARIA DE CAL SIDRET CATALÀ 4 0 9999
2158 C MARIÀ FORTUNY 4 0 9999
2159 C MARIÀ MASPONS 1 0 9999
2160 C MARIA PALAU 4 0 9999
2258 C MARIÀ SANS 1 0 9999
2760 C MARIAN LASSÚS 4 0 9999
2738 C MARIE CURIE 4 0 9999
2161 . MARINA (LA) 4 0 9999
1934 . MARINER 4 0 9999
1935 . MARINER NOU 4 0 9999
1918 C MARTÍ GRIVÉ 4 0 9999
2343 . MAS BLANC 4 0 9999
2380 C MAS CARRENCÀ 4 0 9999
1927 . MAS COLL DE PALOU 4 0 9999
2164 C MAS DRAPER 4 0 9999
2165 C MAS ESTAPER 4 0 9999
2718 . MAS GANDUXER 4 0 9999
2166 C MAS GILI 4 0 9999
2167 C MAS LLEDÓ 4 0 9999
2702 . MASIA DEL PI 4 0 9999
2363 CTRA MASNOU 4 0 9999
2363 CTRA MASNOU 4 0 9999
2658 C MATAGALLS 2 0 9999
2169 C MATARÓ 3 0 9999
2170 BARRI MAYOL 4 0 9999

PARC MEDITERRÀNIA (de la) 4 0 9999
2171 C MENÉNDEZ PELAYO 4 0 9999
9004 . MERCAT DE SANT CARLES 1 0 9999
9005 . MERCAT DE SANT ESTEVE 4 0 9999
9006 . MERCAT DE SANT MIQUEL 2 0 9999
9007 . MERCAT NOU 2 0 9999
2172 C MERCÈ 4 0 9999
1813 C MERCÈ RODOREDA 4 0 9999
2544 CAMI MIG (EL) 3 0 9999
2174 C MIGDIA 4 0 9999
2037 C MIGUEL DE CERVANTES 4 0 9999
2176 C MINETES 4 0 9999
2403 PTGE MINETES 4 0 9999
2247 C MIQUEL RICOMÀ 4 0 9999
2177 C MIQUEL SERVET 3 0 9999
2581 . MIRANDA (LA) 4 0 9999
2178 C MOIANÈS 4 0 9999
2179 C MOLÍ 4 0 9999
2545 . MOLÍ D'EN MANY (EL) 4 0 9999
2180 C MOLÍ DE LA SAL 4 0 9999
2162 C MOLLET 3 0 9999
2181 C MONTCADA 4 0 9999
272 CTRA MONTMELÓ 2 0 9999
272 CTRA MONTMELÓ 2 k0 k9999
2732 C MONTORNÈS 2 0 9999
2183 C MONTSENY 2 0 9999
2742 C MONTSERRAT ROIG 4 0 9999
2714 C MORAGAS I BARNET 4 0 9999
2185 PG MUNTANYA 2 0 9999
2386 TRVA MUNTANYA 4 0 9999
2187 BARRI MUNTANYOLA 3 0 9999
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2188 C MURALLA 4 0 9999
2189 C MURILLO 4 0 9999
2190 C MUSEU 4 0 9999
2373 CTRA NACIONAL 152-A 3 0 9999
2737 CTRA NACIONAL 152-A 3 k0 k9999
2193 C NARCÍS MONTURIOL 4 0 9999
2194 C NAVARRA 4 0 9999
2195 C NICARAGUA 4 0 9999
2197 C NOU 4 0 9999
2199 PL OLI 1 0 9999
2498 C OLIVAR 4 0 9999
2200 PL OLLES 1 0 9999
2407 PL ONZE DE SETEMBRE 2 0 9999
2347 C ORIENT 4 0 9999
2202 C OSONA 4 0 9999
2466 C PABLO PICASSO 4 0 9999
2550 . PAGÈS DE LES BASSES NOU 4 0 9999
2566 . PAGÈS DE LES BASSES VELL 4 0 9999
2204 C PALAUDÀRIES 4 0 9999
2320 C PALAUTORDERA 3 0 9999
2205 C PALLARS 4 0 9999
9001 POLIG PALOU NORD 3 0 9999
2348 AV PARC 1 0 9999
2460 CAMI PARETS 4 0 9999
2377 C PAU CARBÓ 3 0 9999
2209 PL PAU CASALS 1 0 9999
2441 C PAU GARGALLO 4 0 9999
1941 C PEDRO CALDERON LA BARCA 4 0 9999
2211 PL PEIX 4 0 9999
2497 CAMI PELADA (LA) 4 0 9999
1986 . PEP JULIÀ 4 0 9999
2552 CAMI PEP JULIÀ (EN) 4 0 9999
2212 C PEP VENTURA 4 0 9999
2349 C PERE EL GRAN 4 0 9999
2387 C PERÚ 4 0 9999
2216 C PINÓS 4 0 9999
2218 C PINTORS VERGOS 4 0 9999
2384 C PIRINEUS 4 0 9999
2728 . PISCIS 4 0 9999
2706 C PITÀGORAS 3 0 9999
2364 C PIUS XII 4 0 9999
2395 C PLA DE BAIX 4 0 9999
2703 C PLA DE CAN PARELLADA 4 0 9999
2723 C PLA DEL RAMASSAR 2 0 9999
2408 . PLANTADA NOU 4 0 9999
2226 C POMPEU FABRA 4 0 9999
2227 C PONENT 4 0 9999
2228 C PORTALET 1 0 9999
2229 PL PORXADA 1 0 9999
2234 C PRÍNCEP DE VIANA 4 0 9999
2736 PTGE PRINCESA 4 0 9999
2235 C PRINCESA 4 0 9999
2499 C PUIG DE LES FORQUES 4 0 9999
2236 C PUIG I PERUCHO 4 0 9999
2237 C PUIGGRACIÓS 4 0 9999
2239 C QUINTA AVENIDA 4 0 9999
2240 C RAFAEL CASANOVA 2 0 9999
2241 C RAMON BERENGUER III 4 0 9999
2242 C RAMON DAGÀ 4 0 9999
2244 C RAMON LLULL 2 0 9999
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2245 C REC 1 0 9999
2650 BARRI REI 3 0 9999
2193 PASSEIG RIBERA, DE LA 4 0 9999
9003 POLIG RIERA MARSÀ 4 0 9999
2248 C RIPOLLÈS 4 0 9999
2249 C ROGER DE FLOR 2 0 9999
2250 C ROGER DE LLÚRIA 4 0 9999
2251 C ROMA 3 0 9999
2252 CTRA RONDA SUD 4 0 9999
2747 C RONÇANA 3 0 9999
2253 C ROSSELLÓ 4 0 9999
2376 C SABADELL 3 0 9999
2727 C SALVADOR CASANOVA 4 0 9999
2255 PL SALVADOR CASANOVA 4 0 9999
2444 C SALVADOR DALÍ 4 0 9999
2257 C SALVADOR ESPRIU 4 0 9999
2259 C SANT ANTONI 4 0 9999
2260 C SANT ANTONI M. CLARET 4 0 9999
2261 C SANT BARTOMEU 1 0 9999
2371 C SANT CRISTÒFOL 1 0 9999
2263 AV SANT ESTEVE 2 0 9999
2264 C SANT FERRAN 4 0 9999
2713 CAMI SANT IGNASI 4 0 9999
2266 C SANT JAUME 1 0 34
2266 C SANT JAUME 1 1 3
2266 C SANT JAUME 4 5 9999
2266 C SANT JAUME 4 36 142
2267 PTGE SANT JAUME 4 0 9999
2268 BARRI SANT JOAN 4 0 9999
2269 C SANT JOAN BAPTISTA 1 0 9999
2471 C SANT JORDI 4 0 9999
2272 BARRI SANT JOSEP 4 0 9999
2270 C SANT JOSEP 4 0 9999
2271 C SANT JOSEP CALASSANÇ 4 0 9999
2273 AV SANT JULIÀ 3 0 9999
2414 BARRI SANT JULIÀ 4 0 9999
2651 C SANT JULIÀ 4 0 9999
2274 C SANT MARC 4 0 9999
2425 PL SANT MIQUEL 4 0 9999
2482 CAMI SANT NICOLAU 4 0 9999
2276 ZONA SANT NICOLAU 4 0 9999
2277 C SANT PLÀCID 4 0 9999
2278 C SANT ROC 1 0 9999
2496 BARRI SANT SALVADOR 4 0 9999
2279 C SANT SALVADOR 1 0 9999
2362 C SANT TOMÀS D'AQUINO 4 0 9999
2365 PL SANT TOMÀS D'AQUINO 4 0 9999
2280 C SANTA ANNA 1 0 9999
2281 C SANTA APOL.LÒNIA 1 0 9999
2350 C SANTA ELISABETH 1 0 9999
2283 C SANTA ESPERANÇA 1 0 9999
2439 PTGE SANTA ESPERANÇA 1 0 9999
2456 CAMI SANTA QUITÈRIA 4 0 9999
2243 C SANTIAGO RAMON I CAJAL 4 0 9999
2284 C SANTIAGO RUSINYOL 4 0 9999
2285 C SARDANA 4 0 9999
2286 C SASTRE 1 0 9999
2495 CAMI SERRA (LA) 3 0 9999
2287 PL SERRAT I BONASTRE 2 0 9999
2428 C SERRET I ARGEMI 4 0 9999
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2289 C SEVERO OCHOA 3 0 9999
2290 C SOL 4 0 9999
2291 C TAGAMANENT 4 0 9999
2294 C TARRAGONA 4 0 9999
2295 C TEATRE 4 0 9999
2436 CAMI TERRA ALTA 4 0 9999
2296 C TERRASSA 4 0 9999
2297 C TETUAN 4 0 9999
2007 PL TINET 4 0 9999
2059 C TOMÀS ALBA EDISON 1 0 9999
1911 TRAV TOMÀS BALBEY 4 0 9999
2301 BARRI TORRE DE LES AIGUES 4 0 9999
2575 CAMI TORRE DE LES AIGUES (LA) 4 0 9999
2302 BARRI TORRES 4 0 9999
2360 C TORRETA 4 0 9999
2361 PTGE TORRETA 4 0 9999
2306 C TRAVESSERES 1 0 9999
1812 C TRES TORRES 4 0 9999
2382 C TRIOMF 1 0 9999
2431 C TURÓ D'EN BRUGUET 4 0 9999
2722 C TURÓ DE L'HOME 2 0 9999
2359 C UNIÓ 4 0 9999
2394 C URGELL 4 0 9999
2352 C URUGUAI 4 0 9999
2313 C VALÈNCIA 4 0 9999
2744 C VALENTÍ ALMIRALL 4 0 9999
2314 C VALLÈS 4 0 9999
2315 C VALLESPIR 4 0 9999
2317 C VENEÇUELA 4 0 9999
2011 . VENTURA 4 0 9999
1882 C VERGE MONTSERRAT 4 0 9999
2579 BARRI VERGERS 4 0 9999
2529 CTRA VIA INTERPOLAR 4 0 9999
2529 CTRA VIA INTERPOLAR 4 k0 k9999
2319 C VIC 3 0 9999
2399 C VICENÇ ALBARRANCH 4 0 9999
2443 C VICENÇ BOU 4 0 9999
2030 . VINYA CURENYA 4 0 9999
2412 C VOLUNTARIS 92 4 0 9999
2323 C XILE 4 0 9999
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2233 C 1R MARQUÈS FRANQUESES 3 0 9999
2451 AUTO A7 4 0 9999
2338 C AGUSTÍ VINYAMATA 1 23 89
2338 C AGUSTÍ VINYAMATA E 0 22
1884 C AGUSTINA D'ARAGÓ 3 0 9999
2753 C ALBERT EINSTEIN 4 0 9999
2054 C ALEXANDER FLEMING 3 0 9999
1886 C ALFONS IV 1 0 9999
2396 C ALFRED CANAL 3 0 9999
1888 C ALFRED NOBEL 5 0 9999
1889 C ALGUER 3 0 9999
1890 C ALMOGÀVERS 3 0 9999
1891 C ALVAREZ DE CASTRO 3 0 9999
2440 PG ALVAREZ DE CASTRO 4 0 9999
2404 PL AMADEU CASTELLANO 2 0 9999
1892 C AMADEU VIVES 5 0 9999
1893 C ANGEL GUIMERÀ 3 0 9999
1895 C ANNÍBAL E 2 12
1895 C ANNÍBAL E 1 11
1895 C ANNÍBAL 3 14 38
1895 C ANNÍBAL 3 13 43
1895 C ANNÍBAL 2 40 56
1895 C ANNÍBAL 2 45 57
1895 C ANNÍBAL 3 58 9999
1895 C ANNÍBAL 3 59 9999
1897 C ANSELM CLAVÉ E 0 9999
2765 PG ANTONI CUMELLA 4 0 9999
2445 C ANTONI ESPÍ I GRAU E 0 9999
1898 C ANTONI GAUDÍ 4 0 9999
2709 PTGE ANTONI GAUDÍ 4 0 9999
9008 . APARTAT DE CORREUS 5 0 9999
1899 C APEL.LES MESTRES 3 0 9999
1901 JARDÍ APEL.LES MESTRES 3 0 9999
1900 C ARAGÓ 3 0 9999
1902 PG ARAGÓ 3 0 9999
1730 BARRI ARBECA 5 0 9999
2397 C ARBECA 5 0 9999
1904 C ARENYS 5 0 9999
2461 PG ARENYS 5 0 9999
1905 C ARGENTINA 3 0 9999
1906 C ARQUÍMEDES 5 0 9999
1907 PL ARTS 3 0 9999
1908 C AURELI FONT 2 0 9999
1909 C AUSIAS MARCH 3 0 9999
233 CTRA AUTOVIA DE L'AMETLLA 4 0 9999
2757 AV AUTOVIA DE L'AMETLLA 4 0 9999
1910 C BADALONA 5 0 9999
1913 C BARCELONA 3 81 115
1913 C BARCELONA 3 92 144
1913 C BARCELONA 1 25 79
1913 C BARCELONA 1 28 90
1913 C BARCELONA E 1 23
1913 C BARCELONA E 2 26
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2342 C BARTOMEU BRUFALT 4 0 9999
2409 . BELULLA 4 0 9999
1915 C BENET MORATÓ E 0 9999
1916 C BERNAT DE ROCAFORT 5 0 9999
1917 C BERTRAN DE SEVA 4 0 9999
2733 JARDÍ BÒBILA 3 0 9999
2704 C BOLÍVIA 3 0 9999
2700 CAMI BOSC DE CAN MASO (EL) 5 0 9999
2720 CAMI BOSC DE CAN PAGÈS (EL) 5 0 9999
2470 BARRI BOU 5 0 9999
2385 C BRASIL 3 0 9999
1921 C BRUNIQUER 3 0 9999
2656 CTRA BV-1432 GRANOLLERS-LLIÇÀ 4 0 9999
2654
2374

CTRA
CRTA

C-251 GRANOLLERS-GIRONA
C-17

4
4

0
0

9999
9999

2374 CRTA C-17 4 K0 k9999
2023 . CA L'AMADEU 5 0 9999
2500 . CA L'ÀNGEL 5 0 9999
1929 . CA L'ANGELET 5 0 9999
2659 . CA L'ARNAU 5 0 9999
2427 . CA L'ESQUELLA 5 0 9999
2488 CAMI CA L'ESQUELLA 5 0 9999
1923 . CA L'ESTRADA 5 0 9999
2571 . CA L'HELENA 5 0 9999
1924 . CA L'USEL 5 0 9999
2574 CAMI CA L'USEL 5 0 9999
2327 . CA L'USEL NOU 5 0 9999
2549 . CA LA NÚRIA 5 0 9999
2530 . CA LA VINYETA 5 0 9999
1928 PL CABRITS E 0 9999
1954 . CAL CARBASSOT 5 0 9999
2572 . CAL CASIMIRO DE CAL MALO 5 0 9999
1956 . CAL CEBALLOT 5 0 9999
1930 . CAL COVANER 5 0 9999
1931 . CAL GRAVAT 5 0 9999
1932 . CAL JARDINER 5 0 9999
1974 . CAL LLAUDER 5 0 9999
1933 . CAL MALO 5 0 9999
2535 CAMI CAL MALO 5 0 9999
2537 CAMI CAL MARINER 5 0 9999
2542 . CAL MESSIÓ 5 0 9999
1936 . CAL NEN 5 0 9999
2548 CAMI CAL NEN 5 0 9999
1937 . CAL PASTOR 5 0 9999
2551 CAMI CAL PASTOR 5 0 9999
2554 . CAL PEPET MALO 5 0 9999
2406 . CAL PEPITO ROQUETA 5 0 9999
1991 . CAL PETIT MANY 5 0 9999
1938 . CAL ROS DELS OCELLS 5 0 9999
2564 CAMI CAL ROS DELS OCELLS 4 0 9999
2715 . CAL SORD 5 0 9999
425 CAMI CAL TARONJAIRE 4 0 9999
1940 . CAL VERMELL 5 0 9999
46 CTRA CALDES 3 0 9999
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1785 C CAMÍ RAL 4 0 9999
1943 C CAMI ROMÀ 3 0 9999
1944 C CAMÍ VELL CANOVELLES 3 0 9999
1945 C CAMÍ VELL LLIÇÀ AMUNT 4 0 9999
1804 C CAMP DE LES MORERES 3 0 9999
1946 C CAMPRODON 3 0 9999
2468 PG CAMPRODON 3 0 9999
2731 C CAMPSENTELLES 4 0 9999
2418 . CAN BASSA 4 0 9999
1942 CAMI CAN BASSA 4 0 9999
1947 PL CAN BASSA 4 0 9999
1948 . CAN BASSA PETIT 5 0 9999
2501 . CAN BATLLES 5 0 9999
2448 . CAN BATZACS 5 0 9999
1949 . CAN BELITRE 5 0 9999
2502 CAMI CAN BELITRE 5 0 9999
1950 . CAN BONASTRE 5 0 9999
1951 . CAN BOU 5 0 9999
2479 CAMI CAN BOU 5 0 9999
1952 . CAN BRUTAU 5 0 9999
1953 . CAN BUFÍ 4 0 9999
2730 C CAN CABANYES 4 0 9999
2531 . CAN CANAL 5 0 9999
2503 . CAN CAPDEVILA 5 0 9999
1955 . CAN CASACA 5 0 9999
2504 CAMI CAN CASACA 5 0 9999
2569 . CAN CATALÀ 5 0 9999
2505 CAMI CAN CATALÀ 4 0 9999
2707 . CAN CINTA 5 0 9999
2652 . CAN CINTO MANY 5 0 9999
2506 . CAN CISCO GIRÓ 5 0 9999
2421 . CAN CLIMENT 5 0 9999
2507 . CAN CLIMENT ESQUELLA 5 0 9999
1959 . CAN COLL 5 0 9999
1958 . CAN COLOMER 5 0 9999
2570 . CAN CONGOST 5 0 9999
2532 . CAN CORCHS 5 0 9999
2558 JARDÍ CAN CORTS 3 0 9999
2509 . CAN CRISTÒFOL 5 0 9999
2510 CAMI CAN CRISTÒFOL 5 0 9999
2580 . CAN DÉU 5 0 9999
2419 . CAN FELICIANO 5 0 9999
2523 . CAN FELIUA 5 0 9999
1964 . CAN FERRAN 5 0 9999
2490 CAMI CAN FERRAN 4 0 9999
2521 CAMI CAN GENER 4 0 9999
2463 . CAN GIRÓ 5 0 9999
2512 CAMI CAN GIRÓ 5 0 9999
2513 . CAN GOL 5 0 9999
2514 CAMI CAN GORDI 4 0 9999
2515 CAMI CAN GRAU 5 0 9999
2516 CAMI CAN GURI 4 0 9999
1967 . CAN GURRI 5 0 9999
2442 . CAN JANÉ 5 0 9999
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2491 CAMI CAN JANÉ 5 0 9999
2517 . CAN JANÉ DE BAIX 5 0 9999
1969 . CAN JANÉ DE LA SERRA 5 0 9999
2518 . CAN JAUME GIRÓ 5 0 9999
1970 . CAN JAUME PADRÓS 5 0 9999
1972 . CAN JOAN MANY 5 0 9999
2485 . CAN JOIA 5 0 9999
2486 . CAN JULIÀ MALO 5 0 9999
1973 . CAN JULIANET 5 0 9999
2487 CAMI CAN JULIANET 5 0 9999
2729 . CAN LLISSA 5 0 9999
2422 . CAN MALLA 5 0 9999
1976 . CAN MANY 5 0 9999
2536 CAMI CAN MANY 4 0 9999
2577 . CAN MARÇAL 5 0 9999
1978 . CAN MASFERRER 5 0 9999
1979 . CAN MASFERRER DEL PLA 5 0 9999
2538 . CAN MATET 5 0 9999
2539 . CAN MAYOL 5 0 9999
2540 CAMI CAN MAYOL 5 0 9999
1980 . CAN MAYOLET 5 0 9999
2541 . CAN MAYOLET DE LA RIERA 5 0 9999
2543 . CAN MET DE LA SERRA 5 0 9999
1981 . CAN MIQUEL PADRÓS 5 0 9999
1982 PL CAN MÒNIC 5 0 9999
2464 . CAN MORAGAS 5 0 9999
2565 . CAN MORAGAS NOU 5 0 9999
2546 . CAN MUNTANYOLA 5 0 9999
2547 CAMI CAN MUNTANYOLA 4 0 9999
2453 . CAN NINOU 5 0 9999
2494 CAMI CAN NINOU 5 0 9999
2653 . CAN OLIVERAS 5 0 9999
2447 . CAN PAGÈS DEL PLANTER 5 0 9999
2553 . CAN PEP MAYOL 5 0 9999
2450 . CAN PERDIU 5 0 9999
1989 . CAN PERE RIERA 5 0 9999
1990 . CAN PERE RIERA PETIT 5 0 9999
2459 . CAN PERE RIERA VELL 5 0 9999
2710 CAMI CAN PIQUÉ 5 0 9999
2556 . CAN PLA 5 0 9999
1992 . CAN PLANTADA 5 0 9999
2557 . CAN POCURULL 5 0 9999
2426 . CAN PRAT 5 0 9999
1963 . CAN PRIETO 5 0 9999
1995 C CAN PUIG 4 0 9999
1994 . CAN PUIG MIQUEL 5 0 9999
1996 . CAN PUIGPEY 5 0 9999
1993 . CAN PUÇA 5 0 9999
1960 . CAN QUADROS 5 0 9999
2567 . CAN QUICO DE CAN PRAT 5 0 9999
1997 . CAN QUIQUET 5 0 9999
1998 . CAN RAMON MAYOLET 5 0 9999
1999 . CAN REI 5 0 9999
2561 CAMI CAN REI 5 0 9999
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2462 . CAN RIBA 5 0 9999
2562 CAMI CAN RIBA 5 0 9999
2000 . CAN RIBA DE LA SERRA 5 0 9999
2555 CAMI CAN RIBA DE LA SERRA 5 0 9999
2001 . CAN RIBES NOU 5 0 9999
2437 . CAN RIERA 5 0 9999
2489 CAMI CAN RIERA 5 0 9999
1988 . CAN ROCA 5 0 9999
2476 . CAN RONSES 5 0 9999
2477 . CAN ROQUETA 5 0 9999
2478 . CAN ROQUETA NOU 5 0 9999
2429 . CAN ROSCA 5 0 9999
2475 CAMI CAN ROSSELLÓ 5 0 9999
2004 . CAN ROVIRA 5 0 9999
2005 . CAN SALELLES 5 0 9999
2563 CAMI CAN SALELLES 5 0 9999
2568 . CAN SALVADOR 5 0 9999
2480 . CAN SALVADOR RIBES DEL PLA 5 0 9999
2481 . CAN SANG 5 0 9999
2528 . CAN SERRADURES 5 0 9999
2473 . CAN SISLAU 5 0 9999
2484 . CAN SOUS 5 0 9999
1939 . CAN TARONJAIRE 5 0 9999
2006 . CAN TIÀ 5 0 9999
2533 CAMI CAN TIÀ 5 0 9999
2534 . CAN TINET 5 0 9999
2573 . CAN TINET DE LA RIERA 5 0 9999
2008 . CAN TITUS 5 0 9999
2721 . CAN TOMÀS 5 0 9999
2483 . CAN TORRENTS 5 0 9999
2576 CAMI CAN TORRES 5 0 9999
2520 . CAN TRIES 5 0 9999
2578 BARRI CAN TRIES 5 0 9999
2582 PL CAN TRULLÀS E 0 9999
2010 . CAN VENDRELL 5 0 9999
2029 . CAN VICENÇ 5 0 9999
2522 . CAN VILA 5 0 9999
2015 . CAN XACÓ 5 0 9999
2016 . CAN XARLET 5 0 9999
2717 . CAN XICOTA 5 0 9999
2017 . CAN XOLINO 5 0 9999
2018 C CANIGÓ 4 0 9999
2019 CTRA CANOVELLES 4 0 9999
2020 C CAPCIR 4 0 9999
2022 C CARLES RIBA 3 0 9999
2027 . CASA MORÉ 5 0 9999
2028 . CASA PORTA 5 0 9999
2031 PL CASERNA E 0 9999
2032 C CASTELLA 3 0 9999
625 C CASTELLTERÇOL 4 0 9999
2033 C CATALUNYA 1 0 9999
2035 PL CATALUNYA E 0 9999
2741 C CATERINA ALBERT (Víctor Català) 3 0 9999
2036 C CÉLLECS 4 0 9999
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2472 CAMI CEMENTIRI 4 0 9999
2559 PL CICLISTA 3 0 9999

PARC CINC, DE LES 3 0 9999
2433 C CINGLES DE BERTÍ 3 0 9999
2040 C COLL DE LA MANYA 4 0 9999
2413 PTGE COLL DE PUIG D’OLIVELLA 4 0 9999
2039 C COLÒMBIA 3 0 9999
2042 C COMERÇ 3 0 9999
2043 C COMTES DE BELL-LLOC E 0 9999
2735 PG CONCA DEL BESÒS, DE LA 3 0 9999
2044 C CONCÒRDIA 3 0 9999
2045 C CONESTABLE DE PORTUGAL 3 0 9999
1875 C CONFLENT 4 0 9999
2046 C CONGOST 3 0 9999
2416 JARDÍ CONRAD SALÓ 3 0 9999
2047 C CONSTÀNCIA 3 0 9999
2048 PL CONSTITUCIÓ 2 0 9999
2725 PL CONVENT VELL 3 0 9999
2492 C COPÈRNIC 5 0 9999
2050 PL CORONA E 0 9999
2755 C CORREDOSSOS DE CAN GINEBREDA 1 0 9999
2051 C CORRÓ E 1 49
2051 C CORRÓ E 2 36
2051 C CORRÓ 2 38 130
2051 C CORRÓ 2 51 143
2051 C CORRÓ 3 145 323
2051 C CORRÓ 3 132 334
2051 C CORRÓ 4 325 9999
2051 C CORRÓ 4 336 9999
1806 C CORTS 3 0 9999
2052 C COSTA RICA 3 0 9999
2508 PL COSTURA 4 0 9999
2038 C CRISTÒFOL COLOM 2 0 9999
2316 C DIEGO RODRIGO VELÀZQUEZ 4 0 9999
2724 C DIONISI PUIG 4 0 9999
2055 PL DR. GUILLAMET E 0 9999
2057 C DR. RIERA E 0 9999
2657 C DR. SALVADOR LLOBET 4 0 9999
2711 C DURAN I BAS 3 0 9999
2060 C EDUARD TOLDRÀ 3 0 9999
9002 . ELS XOPS 5 0 9999
2061 C EMILI BOTEY ALSINA 3 0 9999
2101 C EMILI HUGUET DEL VILLAR 4 0 9999
2465 C EMPORDÀ 5 0 9999
9000 . EN EL MUNICIPI 5 0 9999
2063 C ENGINYER 1 1 17
2063 C ENGINYER 1 2 14
2063 C ENGINYER 3 17 9999
2063 C ENGINYER 3 16 9999
2065 JARDÍ ENGINYER 2 0 9999
2064 C ENRIC GRANADOS 5 0 9999
2469 C ENRIC MORERA 3 0 9999
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 2 0 86
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 2 1 75
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2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 3 77 9999
2230 AV ENRIC PRAT DE LA RIBA 3 88 9998
2066 C EQUADOR 3 0 9999
2511 CAMI ESCANYAT (L’) 5 0 9999
2368 PL ESGLÉSIA E 0 9999
2067 C ESPANYA 3 0 9999
2068 PL ESPANYA 3 0 9999
2070 AV ESTACIÓ DEL NORD 3 0 9999
2071 C ESTEVE GARRELL 4 0 9999
2072 C ESTEVE TERRADES 3 0 9999
2455 AV EUROPA 5 0 9999
2074 C FABRICA 5 0 9999
2075 C FELIP II 3 0 9999
2150 C FERNAO MAGALLANES 3 0 9999
2076 C FIGUERES 3 0 9999
2524 TRAV FIGUERES 3 0 9999
2705 C FILIPINES 5 0 9999
2078 PS FLUVIAL 5 0 9999
2079 C FOMENT 2 1 43
2079 C FOMENT 2 2 38
2079 C FOMENT 3 40 9998
2079 C FOMENT 3 45 9999
2080 C FONT DE L’ESCOT 3 0 9999
2446 . FONT DEL RÀDIUM 5 0 9999
2081 PL FONT VERDA 2 0 9999
2525 . FORN (EL) 5 0 9999
2058 C FRANCESC DURAN I REYNALS 5 0 9999
2053 PG FRANCESC FÀBREGAS 5 0 9999
2083 C FRANCESC GIMENO 4 0 9999
2084 C FRANCESC LLOBET 3 0 9999
2085 C FRANCESC MACIÀ 2 0 116
2085 C FRANCESC MACIÀ 2 1 103
2085 C FRANCESC MACIÀ 3 105 9999
2085 C FRANCESC MACIÀ 3 118 9998
2086 C FRANCESC RIBAS 2 0 40
2086 C FRANCESC RIBAS 2 1 51
2086 C FRANCESC RIBAS 3 42 9998
2086 C FRANCESC RIBAS 3 53 9999
2087 C FRANCESC SERRA 3 0 9999
2292 C FRANCESC TARAFA 1 1 9
2292 C FRANCESC TARAFA 1 2 2
2292 C FRANCESC TARAFA 2 11 9999
2292 C FRANCESC TARAFA 2 4 9999
2293 TRAV FRANCESC TARAFA 3 0 9999
2095 C FRANCISCO DE GOYA 3 0 9999
2238 C FRANCISCO DE QUEVEDO 3 0 9999
2222 C FRANCISCO PIZARRO 3 0 9999
2223 TRAV FRANCISCO PIZARRO 3 0 9999
2088 C FREDERIC MOMPOU 4 0 9999
2089 C FREDERIC SOLER 4 0 9999
2090 C GABRIEL FERRATER 3 0 9999
2493 C GALILEU GALILEI 5 0 9999
2091 C GARROTXA 4 0 9999
2092 C GAS 4 0 9999
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2093 BARRI GIRÓ 5 0 9999
2094 C GIRONA 1 15 87
2094 C GIRONA 1 26 128
2094 C GIRONA 3 89 9999
2094 C GIRONA 3 130 9998
2094 C GIRONA E 0 24
2094 C GIRONA E 1 13
2410 . GRANJA GINESTA 5 0 9999
2097 C GRECO 4 0 9999
2401 C GREGORI RESINA 3 0 9999
2099 C GUAYAQUIL 1 2 36
2099 C GUAYAQUIL 1 1 27
2099 C GUAYAQUIL 3 38 9999
2099 C GUAYAQUIL 3 29 9999
2467 C GUGLIELMO MARCONI 5 0 9999
2415 C HERMENEGILD CARRERA 3 0 9999
2405 PL HORTES (LES) 3 0 9999
2100 C HOSPITAL 3 0 9999
2411 TRAV HOSPITAL 3 0 9999
2102 C IGNASI IGLESIAS 4 0 9999
2103 C INDÚTRIA 3 0 9999
2339 C ISAAC ALBÈNIZ 3 0 9999
2655 C ISAAC PERAL 5 0 9999
2106 C ISABEL DE VILLENA 3 0 9999
2369 PL J. M. FOLCH I TORRES E 0 9999
2107 PL JACINT VERDAGUER 3 0 9999
1912 C JAUME BALMES 3 0 9999
2109 C JAUME CAMP I LLOREDA E 0 9999
2108 C JAUME CORBERA 4 0 9999
2452 C JAUME FERRAN 5 0 9999
2110 PL JAUME I 3 0 9999
2111 C JOAN CAMPS 3 0 9999
2112 C JOAN COLL 3 0 9999
2750 C JOAN COROMINES 4 0 9999
2114 C JOAN ENRIC DUNANT 4 0 9999
1876 C JOAN FUSTER 3 0 9999
2115 C JOAN MARAGALL 4 0 9999
2474 C JOAN MIRÓ 3 0 9999
2117 PL JOAN OLIVER 4 0 9999
2082 C JOAN PERE FONTANELLA 3 0 9999
2118 C JOAN PRIM 1 13 149
2118 C JOAN PRIM 1 18 160
2118 C JOAN PRIM 3 151 9999
2118 C JOAN PRIM 3 162 9999
2118 C JOAN PRIM E 2 16
2118 C JOAN PRIM E 1 11
2763 C JOAN TORRABADELL 4 0 9999
2358 C JOAN VIDAL I JUMBERT 3 0 9999
2417 C JOAN VILA AYATS 3 0 9999
1877 C JOAN VINYOLI 3 0 9999
2119 C JOANOT MARTORELL 4 1 33
2119 C JOANOT MARTORELL 4 2 64
2119 C JOANOT MARTORELL 5 35 9999
2119 C JOANOT MARTORELL 5 66 9999
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2372 PG JOANOT MARTORELL 5 0 9999
2121 C JOAQUIM MIR 4 0 9999
2519 PG JONCH I CUSPINERA 3 0 9999
2122 C JORDI CAMP 4 0 9999
2123 PL JORDI CAMP 4 0 9999
2712 PTGE JORDI CAMP 5 0 9999
2124 TRVA JORDI CAMP 5 0 9999
2325 C JOSE ZORRILLA 4 0 9999
2764 C JOSEP ALGUERÓ 4 0 9999
2125 PL JOSEP BARANGÉ E 0 9999
2126 C JOSEP CARNER 3 0 9999
2743 C JOSEP ESCOBAR 4 0 9999
2761 C JOSEP ESTRADA 4 0 9999
2745 C JOSEP FONTDEVILA 4 0 9999
2129 C JOSEP MARIA RUERA 3 0 9999
2127 C JOSEP MARIA SAGARRA 3 70 9998
2127 C JOSEP MARIA SAGARRA 3 71 9999
2127 C JOSEP MARIA SAGARRA 4 1 69
2127 C JOSEP MARIA SAGARRA 4 2 68
2056 PL JOSEP OLIVERAS 5 0 9999
2219 C JOSEP PINYOL 3 0 9999
2751 C JOSEP PLA 4 0 9999
2220 JARDÍ JOSEP SALA PERRAMON 3 0 9999
2400 RBLA JOSEP TARRADELLAS 2 0 9999
2300 C JOSEP TORRAS I BAGES 1 0 9999
2299 PL JOSEP TORRAS I BAGES 1 0 9999
2130 C JOSEP TRUETA 5 0 9999
2131 C JOSEP UMBERT 1 43 117
2131 C JOSEP UMBERT 1 50 88
2131 C JOSEP UMBERT 3 90 9998
2131 C JOSEP UMBERT 3 119 9999
2131 C JOSEP UMBERT E 0 48
2131 C JOSEP UMBERT E 1 41
2716 PTGE JOSEP UMBERT 2 0 9999
2132 C JOSEP VICENÇ FOIX 3 0 9999
2113 C JUAN DE LA CIERVA 3 0 9999
2754 C JULES VERNE 4 0 9999
2133 C JULI GARRETA 4 0 9999
2423 C JULI GONZÁLEZ 3 0 9999
2762 C JULI VIÑYETA 4 0 9999
2135 C JULIÀ CENTELLES 3 0 9999
2379 C JULIAN REY PASTOR 5 0 9999
232 BARRI JUNYENT 5 0 9999
2526 . JUNYENT (EL) 5 0 9999
2457 C LEONARDO TORRES QUEVEDO 5 0 9999
2726 PL LLACUNA 3 0 9999
2139 C LLEDONER 3 0 9999
2140 PTGE LLEDONER 3 0 9999
2330 TRVA LLEDONER 3 0 9999
2142 C LLEIDA 3 0 9999
2143 C LLEÓ 1 0 9999
2144 C LLEVANT 3 0 9999
2145 PL LLIBERTAT 3 0 9999
1802 C LLINARS 4 0 9999
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2146 C LLIRI 1 0 9999
2432 CAMI LLIÇÀ 4 0 9999
2147 C LLORENÇ VILLALONGA 3 0 9999
2148 C LLORER 3 0 9999
1799 C LLUÍS COMPANYS 3 0 46
1799 C LLUÍS COMPANYS 3 1 39
1799 C LLUÍS COMPANYS 5 41 9999
1799 C LLUIS COMPANYS 5 48 9998
2701 PTGE LLUÍS COMPANYS 5 0 9999
1874 C LLUÍS MILLET 3 0 9999
2214 PL LLUÍS PERPINYÀ E 0 9999
2708 . LLUÍS RODRIGUEZ 5 0 9999
2149 C LLUÍS VIVES 3 0 9999
2435 C LONDRES 5 0 9999
2138 C LOPE DE VEGA 3 0 9999
2438 C LOUIS PASTEUR 5 0 9999
2155 PL MAGRANER 3 0 9999
2152 C MALLORCA 3 0 9999
2151 PL MALUQUER I SALVADOR E 0 9999
2153 C MANRESA 3 0 9999
1796 C MANUEL CORNELLA 3 0 9999
2173 C MANUEL DE FALLA 5 0 9999
2154 C MANUEL MASJUAN 4 0 9999
2370 PL MANUEL MONTANYA E 0 9999
1926 . MARCEL.LA (LA) 5 0 9999
2198 C MARE DE DÉU DE NÚRIA 1 0 9999
2157 C MARESME 3 0 9999
2740 C MARGARIDA XIRGU 3 0 9999
2752
2759

C
C

M.ÀNGELS ANGLADA
M.LLUÏSA ALGARRÀ COMA

4
3

0
0

9999
9999

2383 C MARIA ANNA MOGAS 3 0 9999
2739 C MARIA AURÈLIA CAPMANY 3 0 9999
2388 JARDÍ MARIA CORBERA E 0 9999
2527 . MARIA DE CAL SIDRET CATALÀ 5 0 9999
2158 C MARIÀ FORTUNY 3 0 9999
2159 C MARIÀ MASPONS E 0 9999
2160 C MARIA PALAU 4 0 9999
2258 C MARIÀ SANS E 0 9999
2760 C MARIAN LASSÚS 4 0 9999
2738 C MARIE CURIE 3 0 9999
2161 . MARINA (LA) 5 0 9999
1934 . MARINER 5 0 9999
1935 . MARINER NOU 5 0 9999
1918 C MARTÍ GRIVÉ 3 0 9999
2343 . MAS BLANC 5 0 9999
2380 C MAS CARRENCÀ 4 0 9999
1927 . MAS COLL DE PALOU 5 0 9999
2164 C MAS DRAPER 4 0 9999
2165 C MAS ESTAPER 4 0 9999
2718 . MAS GANDUXER 5 0 9999
2166 C MAS GILI 4 0 9999
2167 C MAS LLEDÓ 4 0 9999
2702 . MASIA DEL PI 5 0 9999
2363 CTRA MASNOU 4 0 9999
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2658 C MATAGALLS 4 0 9999
2169 C MATARÓ 3 0 9999
2170 BARRI MAYOL 5 0 9999
2171 C MENÉNDEZ PELAYO 3 0 9999
9004 . MERCAT DE SANT CARLES E 0 9999
9005 . MERCAT DE SANT ESTEVE 2 0 9999
9006 . MERCAT DE SANT MIQUEL 3 0 9999
9007 . MERCAT NOU 2 0 9999
2172 C MERCÈ 4 0 9999
1813 C MERCÈ RODOREDA 3 0 9999
2544 CAMI MIG (EL) 4 0 9999
2174 C MIGDIA 4 0 9999
2037 C MIGUEL DE CERVANTES 3 0 9999
2176 C MINETES 3 0 9999
2403 PTGE MINETES 4 0 9999
2247 C MIQUEL RICOMÀ 1 1 111
2247 C MIQUEL RICOMÀ 1 2 138
2247 C MIQUEL RICOMÀ 3 113 9999
2247 C MIQUEL RICOMÀ 3 140 9999
2177 C MIQUEL SERVET 5 0 9999
2581 . MIRANDA (LA) 4 0 9999
2178 C MOIANÈS 3 0 9999
2179 C MOLÍ 3 0 9999
2545 . MOLÍ D’EN MANY (EL) 5 0 9999
2180 C MOLÍ DE LA SAL 4 0 9999
2162 C MOLLET 4 0 9999
2181 C MONTCADA 3 0 9999
272 CTRA MONTMELÓ 4 0 9999
2732 C MONTORNÈS 4 0 9999
2183 C MONTSENY 2 0 9999
2742 C MONTSERRAT ROIG 3 0 9999
2714 C MORAGAS I BARNET 3 0 9999
2185 PG MUNTANYA 2 0 9999
2386 TRVA MUNTANYA 3 0 9999
2187 BARRI MUNTANYOLA 5 0 9999
2188 C MURALLA 3 0 9999
2189 C MURILLO 3 0 9999
2190 C MUSEU E 0 9999
2374 CTRA NACIONAL 152 4 0 9999
2193 C NARCÍS MONTURIOL 4 0 9999
2194 C NAVARRA 3 0 9999
2195 C NICARAGUA 3 0 9999
2197 C NOU E 0 9999
2199 PL OLI E 0 9999
2498 C OLIVAR 3 0 9999
2200 PL OLLES E 0 9999
2407 PL ONZE DE SETEMBRE 1 0 9999
2347 C ORIENT 3 0 9999
2202 C OSONA 3 0 9999
2466 C PABLO PICASSO 3 0 9999
2550 . PAGÈS DE LES BASSES NOU 5 0 9999
2566 . PAGÈS DE LES BASSES VELL 5 0 9999
2204 C PALAUDÀRIES 1 2 16
2204 C PALAUDÀRIES 1 1 13
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2204 C PALAUDÀRIES 3 18 9999
2204 C PALAUDÀRIES 3 15 9999
2320 C PALAUTORDERA 4 0 9999
2205 C PALLARS 4 0 9999
9001 POLIG PALOU NORD 5 0 9999
2348 AV PARC E 0 9999
2460 CAMI PARETS 5 0 9999

PARC MEDITERRÀNIA (de la ) 3 0 9999
PL PAU (de la ) 3 0 9999

2377 C PAU CARBÓ 4 38 9998
2377 C PAU CARBÓ 4 39 9999
2377 C PAU CARBÓ 5 0 36
2377 C PAU CARBÓ 5 1 37
2209 PL PAU CASALS E 0 9999
2441 C PAU GARGALLO 3 0 9999
1941 C PEDRO CALDERON LA BARCA 3 0 9999
2211 PL PEIX 1 0 9999
2497 CAMI PELADA (LA) 5 0 9999
1986 . PEP JULIÀ 5 0 9999
2552 CAMI PEP JULIÀ (EN) 5 0 9999
2212 C PEP VENTURA 3 0 9999
2349 C PERE EL GRAN 3 0 9999
2387 C PERÚ 3 0 9999
2216 C PINÓS 3 0 9999
2218 C PINTORS VERGOS 3 0 9999
2384 C PIRINEUS 3 0 9999
2728 . PISCIS 5 0 9999
2706 C PITÀGORAS 5 0 9999
2364 C PIUS XII 3 0 9999
2395 C PLA DE BAIX 3 0 9999
2703 C PLA DE CAN PARELLADA 5 0 9999
2723 C PLA DEL RAMASSAR 4 0 9999
2408 . PLANTADA NOU 5 0 9999
2226
2226
2226
2226

C
C
C
C

POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA
POMPEU FABRA

3
2
3
3

1
5
19
2

3
17

9999
9999

2227 C PONENT 1 1 21
2227 C PONENT 1 2 30
2227 C PONENT 3 23 9999
2227 C PONENT 3 32 9999
2228 C PORTALET E 0 9999
2229 PL PORXADA E 0 9999
2234 C PRÍNCEP DE VIANA 1 2 6
2234 C PRÍNCEP DE VIANA 1 1 3
2234 C PRÍNCEP DE VIANA 3 8 9999
2234 C PRÍNCEP DE VIANA 3 5 9999
2736 PASSATGE PRINCESA 3 0 9999
2235 C PRINCESA 3 0 9999
2499 C PUIG DE LES FORQUES 3 0 9999
2236 C PUIG I PERUCHO 4 0 9999
2237 C PUIGGRACIÓS 4 0 9999
2239 C QUINTA AVENIDA 4 0 9999
2240 C RAFAEL CASANOVA 2 0 9999
2241 C RAMON BERENGUER III 3 0 9999
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2242 C RAMON DAGÀ 3 0 9999
2244 C RAMON LLULL 2 0 9999
2245 C REC 1 11 9999
2245 C REC 1 12 9998
2245 C REC E 0 10
2245 C REC E 1 9
2650 BARRI REI 5 0 9999
2734 PASSEIG RIBERA, DE LA 3 0 9999
9003 POLIG RIERA MARSÀ 3 0 9999
2248 C RIPOLLÈS 3 0 9999
2249
2249
2249
2249

C
C
C
C

ROGER DE FLOR
ROGER DE FLOR
ROGER DE FLOR
ROGER DE FLOR

1
1
2
2

1
2
75
76

73
74

9999
9999

2250 C ROGER DE LLÚRIA 3 0 9999
2251 C ROMA 5 0 9999
2252 CTRA RONDA SUD 3 0 9999
2747 C RONÇANA 4 0 9999
2253 C ROSSELLÓ 3 0 9999
2376 C SABADELL 5 0 9999
2727 C SALVADOR CASANOVA 3 0 9999
2255 PL SALVADOR CASANOVA 3 0 9999
2444 C SALVADOR DALÍ 3 0 9999
2257 C SALVADOR ESPRIU 3 0 9999
2259 C SANT ANTONI 4 0 9999
2260 C SANT ANTONI M. CLARET 3 0 9999
2261 C SANT BARTOMEU E 0 9999
2371 C SANT CRISTÒFOL 2 0 9999
2263 AV SANT ESTEVE 1 0 54
2263 AV SANT ESTEVE 1 1 53
2263 AV SANT ESTEVE 2 55 9999
2263 AV SANT ESTEVE 2 56 9998
2264 C SANT FERRAN 4 0 9999
2713 CAMI SANT IGNASI 5 0 9999
2266 C SANT JAUME 1 13 37
2266
2266

C
C

SANT JAUME
SANT JAUME

1
3

60
70

68
9999

2266 C SANT JAUME 3 39 9999
2266 C SANT JAUME E 2 58
2266 C SANT JAUME E 1 11
2267 PTGE SANT JAUME 3 0 9999
2268 BARRI SANT JOAN 5 0 9999
2269 C SANT JOAN BAPTISTA E 0 9999
2471 C SANT JORDI 4 0 9999
2272 BARRI SANT JOSEP 5 0 9999
2270 C SANT JOSEP 1 0 9999
2271 C SANT JOSEP CALASSANÇ 1 2 14
2271 C SANT JOSEP CALASSANÇ 1 1 7
2271 C SANT JOSEP CALASSANÇ 3 16 9999
2271 C SANT JOSEP CALASSANÇ 3 9 9999
2273 AV SANT JULIÀ 4 0 9999
2414 BARRI SANT JULIÀ 4 0 9999
2651 C SANT JULIÀ 5 0 9999
2274 C SANT MARC 4 0 9999
2425 PL SANT MIQUEL 3 0 9999
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2482 CAMI SANT NICOLAU 5 0 9999
2276 ZONA SANT NICOLAU 5 0 9999
2277 C SANT PLÀCID 4 0 9999
2278 C SANT ROC E 0 9999
2496 BARRI SANT SALVADOR 5 0 9999
2279 C SANT SALVADOR E 0 9999
2362 C SANT TOMÀS D'AQUINO 3 0 9999
2365 PL SANT TOMÀS D'AQUINO 3 0 9999
2280 C SANTA ANNA E 0 9999
2281 C SANTA APOL.LÒNIA E 0 9999
2350 C SANTA ELISABETH E 0 9999
2283 C SANTA ESPERANÇA E 0 9999
2439 PTGE SANTA ESPERANÇA E 0 9999
2456 CAMI SANTA QUITÈRIA 5 0 9999
2243 C SANTIAGO RAMON I CAJAL 3 0 9999
2284 C SANTIAGO RUSINYOL 3 0 9999
2285 C SARDANA 4 0 9999
2286 C SASTRE E 0 9999
2495 CAMI SERRA (LA) 4 0 9999
2287 PL SERRAT I BONASTRE 2 0 9999
2428 C SERRET I ARGEMÍ 3 0 9999
2289 C SEVERO OCHOA 5 0 9999
2290 C SOL 3 0 9999
2291 C TAGAMANENT 4 0 9999
2294 C TARRAGONA 3 0 9999
2295 C TEATRE 1 0 9999
2436 CAMI TERRA ALTA 4 0 9999
2296 C TERRASSA 5 0 9999
2297 C TETUAN 3 0 9999
2007 PL TINET 5 0 9999
2059 C TOMÀS ALBA EDISON E 0 9999
1911 TRAV TOMÀS BALBEY 4 0 9999
2301 BARRI TORRE DE LES AIGUES 5 0 9999
2575 CAMI TORRE DE LES AIGUES (LA) 5 0 9999
2302 BARRI TORRES 5 0 9999
2360 C TORRETA 3 0 9999
2361 PTGE TORRETA 3 0 9999
2306 C TRAVESSERES E 0 9999
1812 C TRES TORRES 3 0 9999
2382 C TRIOMF E 0 9999
2431 C TURÓ D'EN BRUGUET 4 0 9999
2722 C TURÓ DE L'HOME 4 0 9999
2359 C UNIÓ 3 0 9999
2394 C URGELL 4 0 9999
2352 C URUGUAI 3 0 9999
2313 C VALÈNCIA 3 0 9999
2744 C VALENTÍ ALMIRALL 4 0 9999
2314 C VALLÈS 3 0 9999
2315 C VALLESPIR 4 0 9999
2317 C VENEÇUELA 3 0 9999
2011 . VENTURA 5 0 9999
1882 C VERGE MONTSERRAT 3 0 9999
2579 BARRI VERGERS 4 0 9999
2529 CTRA VIA INTERPOLAR 4 0 9999
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2319 C VIC 4 0 9999
2399 C VICENÇ ALBARRANCH 3 0 9999
2443 C VICENÇ BOU 3 0 9999
2030 . VINYA CURENYA 5 0 9999
2412 C VOLUNTARIS 92 3 0 9999
2323 C XILE 3 0 9999
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NORMES REGULADORES DE PREUS PÚBLICS

Article 1. Disposició general 
D'acord amb allò que disposa l'article 127, en relació als articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març d'aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament estableix preus públics que es
regiran per les disposicions d'aquesta ordenança, i d’acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 25/1998, de
13 de juliol, de modificació del règim local de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials
de caràcter públic, pel Reglament General de Recaptació i altres normes concordats sobre hisendes locals.

Article 2 .Fet imposable
1. Constitueix  el  fet  imposable  del  preu  públic  la  prestació  de  serveis  o  la  realització  d’activitats  de  la

competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades en la lletra B) de l’art.
20.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, següents:

a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, pels
administrats. 

b) A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud  de la recepció per part dels administrats:
 Quan vinguin imposada per disposicions legals o reglamentàries.
 Quan els béns o serveis o activitats requerides siguin imprescindibles per a la vida privada del sol·licitant.
 Quan es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic,

conforme a la normativa vigent.
2. No es podran exigir preus públics pels serveis i les activitats assenyalades en l’article 21 del Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de març d'aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 3. 
L'import dels preus públics han de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. No obstant,
quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d´interès públic que ho aconsellin, l'Ajuntament podrà fixar preus
públics per sota del cost del servei o de l'activitat realitzada.

L'Ajuntament a més, pot reduir l'import, i també convenir l'exempció del seu pagament, a favor d'aquelles entitats,
associacions, fundacions, institucions públiques i privades, empreses i,  en general, persones jurídiques, que es trobin
en alguna de les següents circumstàncies:

1. Contribueixin a la dinamització cultural, esportiva, econòmica o medi ambiental de la ciutat.
2. Realitzin un ús continuat dels equipaments.
3. Es tracti d'establiments docents.
4. Es tracti d'institucions gestores d'un servei públic que realitzi tasques de divulgació de la seva activitat o de

formació del seu personal.
5. Es tracti d'associacions representatives d'empresaris o de treballadors.
6. Es tracti d'associacions representatives d'interessos sectorials, de consumidors o d'usuaris de serveis públics.

La resolució que acordi la reducció o exempció del pagament ha d'especificar el supòsit que ha aplicat i tenir en
compte per fixar-ne la reducció o l'exempció l’interès que tingui per a la ciutat la realització de l'activitat de que es
tracti.

Article 4. Obligats al Pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic els que es beneficiïn dels serveis o activitats municipals que es

detallen en els annexos 1 i 2.

Article 5. Naixement de l’obligació 
1. L'obligació de pagar preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la realització de l'activitat.
2. També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic, encara que no hagi estat autoritzat.

Article 6. Pagament import previ
1. S'exigirà el dipòsit previ de l'import total del preu públic que correspongui, en el moment de la sol·licitud de la

prestació del servei.
2. Quan la prestació del servei,  tingui una durada superior a l'anual, serà objecte de padró el cobrament de les

quotes successives, d'acord amb allò que s'estableix a l'article 10.2 següent.
3. Quan el servei públic o l'activitat administrativa  no es presti o no es practiqui per causes que no siguin

imputables al subjecte, l'import esmentat es retornarà a qui ha fet el dipòsit.
4. Quan per la periodicitat en la prestació de serveis s’hagin de liquidar quotes mensuals, o bé altres quotes

periòdiques inferiors a l’any, i en base a raons d’eficàcia, el mitjà de cobrament únic serà la domiciliació
bancària.

Article 7. Formes i terminis de pagament
1. L'Ajuntament  podrà  exigir  els  preus  públics  en  règim  d'autoliquidació,  d’acord  amb  les  condicions  que

s’estableixen en l’Ordenança general de gestió i inspecció tributària.
2. Per  al  pagament  del  preu  públic,  els  períodes de venciment seran  els  que  s'assenyalin  en els  diferents

epígrafs o apartats que fixen els preus.
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3. Quan es tracti de prestació de serveis a realitzar dins el període comprès del 15 de gener al 15 de març de
cada any, llevat de l'exercici en què es formuli la petició per primera vegada. En aquest cas, serà d'aplicació
el que s'estableix al número 1 de l'article anterior.

Article 8. Conseqüències de la manca de pagament del preu públic
1. Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, el deute s'incrementarà amb un

recàrrec del 5 per cent si es paga abans de rebre la providència de constrenyiment o del 10 per cent si
s’abona dins del  termini  ordinari  de pagament en període executiu  establert  per l’article  62.5 de la Llei
general tributària, o del 20 per cent més els interessos de demora corresponents, si el pagament s’efectua
passat aquest termini (art.26 i 28 de la Llei general tributària.

2. La manca de pagament en el termini establert produeix la baixa en el corresponent padró o llista  i la rescissió
, o de la prestació de serveis o de la pràctica d'activitats administratives de competència municipal en què
concorrin les circumstàncies assenyalades a l'article 2n d'aquesta Ordenança, sense prejudici de la facultat de
l'Administració de reclamar l'import adequat.

Article 9. Gestió dels preus públics
1. L'Administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries

per conèixer el grau real d'utilització del servei  i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
2. En  el  cas  que  els  usuaris  no  facilitin  les  dades  esmentades  o  que  impedeixin  les  comprovacions,

l'Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que posseeixi i de
l'aplicació dels índexs adients.

Article 10 
1. Serà condició indispensable per poder gaudir de qualsevol de les prestacions de serveis o de la pràctica

d'activitats  administratives  de  competència  municipal  a  què  es  refereixen  els  articles  2n  i  3r  d'aquesta
Ordenança, que el subjecte passiu no tingui deutes pendents de pagament en període executiu amb l'Hisenda
municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la
vegada, ajornament o fraccionament.

2. L'Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, la
prestació  del  servei  o  quan  els  qui  estan  obligats  al  pagament  incompleixin  l'obligació  d'aportar  les
declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes
vençudes, sense prejudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.

Article 11 
1. L'inici de la via de constrenyiment comportarà l'acreditació del recàrrec de constrenyiment i de l'interès de

demora, que serà l'interès legal del diner vigent el dia que comenci l'acreditació d'aquell.

Article 12. Establiment i fixació dels preus públics
1. L'establiment dels preus públics correspon al Ple. Les modificacions de preus ja establerts o ampliacions de

tarifes concretes incloses en l'objecte d'una ordenança establerta, correspondrà a la Comissió de Govern.
2. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no contenen  l'Import sobre el

Valor Afegit (IVA).
3. Sempre que en la fixació de preus públics es tingui en compte la categoria fiscal dels carrers de la ciutat,

s'estarà a la classificació vigent en cada moment, aprovada per l'organisme competent.

Article 13 Convenis
1. L’Ajuntament  podrà  establir  convenis  de  col·laboració  amb  entitats,  institucions  i  organitzacions

representatives dels subjectes passius dels preus públics, amb la finalitat de simplificar el compliment de les
obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

Article 14
1. En tot allò que no estigui regulat expressament per aquestes Normes Reguladores dels Preus Públics, serà

d'aplicació l'Ordenança Fiscal General Municipal de Granollers.

Disposició final
Aquestes Normes reguladores de preus públics i el seu annex foren aprovades  per l’Ajuntament, en sessió plenària del
dia 29 d’octubre de 2013, i entraran en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i començaran a
aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2014. El  seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la
modificació o la derogació expressa.
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EPÍGRAF 1. UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE GESTIÓ MUNICIPAL

1. 1. Palau d'esports
                                                                                                                    base              IVA          total

a) Lloguer per dia  (més els costos de neteja, calefacció, aire condicionat i, també, caldrà afegir-hi 
als preus resultants les despeses de funcionament)                          2.185,95       459,05    2.645,00

b) Lloguer entre 7 i 12 hores                                                               2.012,40       422,60        2.435,00
c) Lloguer entre 3 i 6 hores (cal afegir-hi la despesa de neteja)              1.578,51       331,49        1.910,00
d) Lloguer 1 hora pista principal                                                             136,37         28,63            165,00
e) Hora pista annexa                                                                              53,72         11,28            65,00
f) Lloguer per dia, pista annexa                                                          2.008,27       421,73        2.430,00
g) Lloguer fins a 12 hores, pista annexa                                               1.752,07       367,93        2.120,00
h) Lloguer fins a 6 hores, pista annexa                                                 1.314,05       275,95        1.590,00
i) Lloguer pista esquaix, mitja hora                                                            4,96          1,04              6,00

2. Pavelló del carrer Girona
base IVA total

a) Lloguer, per dia 2.012,40 422,60 2.435,00
b) Lloguer, entre 7 i 12 hores 1.752,06 367,94 2.120,00
c) Lloguer, entre 3 i 6 hores (cal afegir-hi la despesa de neteja) 1.578,51 331,49 1.910,00
d) Lloguer de pista (central) 53,72 11,28 65,00
e) Lloguer de pista (transversal) 41,32 8,68 50,00

3. Pavelló municipal d'esports, pavelló del Congost, pavelló municipal del Tub i pavelló de Can Bassa
base IVA total

a) Lloguer, per dia (cal afegir-hi la despesa de neteja) 2.012,40 422,60 2.435,00
b) Lloguer, entre 7 i  12 hores (cal afegir-hi la despesa de neteja) 1.314,05 275,95 1.590,00
c) Lloguer, entre 3 i 6 hores (cal afegir-hi la despesa de neteja) 876,03 183,97 1.060,00
d) Lloguer, 1 hora pista 41,32 8,68 50,00

Nota: Aquest preu públic no serà d’aplicació en el cas d’utilització de l’equipament  per part d’ens sense finalitat de
lucre per a la celebració de la revetlla de Cap d’any, sempre que formin part dels programes   d’oci alternatiu del Servei
de Joventut.

4. Pistes municipals d'atletisme
base IVA total

a) Lloguer  a partir de 7h fins a 12h del mateix dia 991,74 208,26 1.200,00
b) Lloguer a partir de 3h fins a 6h del mateix dia 495,87 104,13 600,00
       (a aquests dos preus cal afegir-hi la despesa de neteja)
c) Lloguer d'una hora (fins a un màxim de 12 persones) 41,32 8,68 50,00
d) Lloguer d'una hora (1 persona)                                                              4,13         0,87              5,00

5. Gimnàs gran pistes d'atletisme base IVA total

a) Lloguer a partir de 7h fins a 12h.del mateix dia                                    611,57     128,43           740,00
b) Lloguer a partir de 3h fins a 7h del mateix dia                                     264,47       55,53            320,00
c) Lloguer 1h activitat física                                                                     28,93         6,07             35,00
d) Lloguer 1h activitat comercial                                                               41,32         8,68             50,00

6. Camps de futbol
base IVA total

a) Lloguer 1 hora o partit                                                                         53,72      11,28            65,00
b) Lloguer 1 hora o partit amb llum                                                           90.91      19,08          110,00
c) Lloguer 1 hora o partit,  camp de futbol a 11 amb gespa                         74,38      15,62            90,00
d) Lloguer 1 hora o partit,  camp de futbol a 11 amb gespa i llum              107,44      22,56         130,00
e) Lloguer d´un camp de futbol a 7 amb gespa, 1 hora o partit                    53,72      11,28            65,00
f) Lloguer d´un camp de futbol a 7 amb llum, 1 hora o partit                      90,91      19,09           110,00
g)
h)

Reduccions

Del  10 %: Aquells lloguers de instal·lacions esportives que tinguin la durada d’un trimestre, amb el pagament per
avançat
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Del 20 %: Aquells lloguers de instal·lacions esportives que tinguin la durada de dos trimestres, amb el pagament per
avançat

Del 30 %: Aquells lloguers de instal·lacions esportives que tinguin la durada de tres trimestres, amb el pagament per
avançat

EPÍGRAF  2.  UTILITZACIÓ  D’INSTAL·LACIONS  EN  EQUIPAMENTS  I  ESPAIS  CULTURALS  I
SOCIOCULTURALS

1. BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS

Entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre municipal d’associacions, que cobren per l'activitat
a) Preu aula/taller, per hora 6,18
b) Preu aula informàtica, per hora 24,72
c) Preu aula audiovisual, per hora 18,54

Entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre municipal d’associacions, que no cobren per l'activitat
a) Preu per aula/taller, per hora 3,09
b) Preu aula informàtica, per hora 12,36
c) Preu aula audiovisual, per hora 9,27

Altres usuaris que cobren per l'activitat
a) Preu aula/taller, per hora 12,36
b) Preu aula informàtica, per hora 37,08
c) Preu aula audiovisual, per hora 27,81

Altres usuaris que no cobren per l'activitat
a) Preu aula, per hora 9,27
b) Preu aula informàtica, per hora 33,99
c) Preu aula audiovisual, per hora 25,75

Organismes i serveis municipals i entitats residents sense ànim de lucre, que cobren per l'activitat
a) Preu aula/taller, per hora 5,15
b) Preu aula informàtica, per hora 17,51
c) Preu aula audiovisual, per hora 13,39

Organismes i serveis municipals i entitats residents sense ànim de lucre, que no cobren per l'activitat
a) Preu aula/taller, per hora 0,00
b) Preu aula informàtica, per hora 0,00
c) Preu aula audiovisual, per hora 0,00

pèrdua i substitució del pany de les taquilles públiques                                       12,50

2. SALA FRANCESC TARAFA

Entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre municipal d’associacions, que cobren per l'activitat
a) Preu per hora 61,80
b) Preu per dia per al desenvolupament de projectes de difusió cultural o de suport a la creació artística, sense

servei d'acollida 360,50

Entitats sense ànim de lucre, inscrites en el registre municipal d’associacions, que no cobren per l'activitat
a) Preu per hora 30,90
b) Preu per dia per al desenvolupament de projectes de difusió cultural o de suport a la creació artística sense

servei d'acollida 288,40

Altres usuaris que cobren per l'activitat
a) Preu per hora 180,25
b) Preu per dia per al desenvolupament de projectes de difusió cultural o de suport a la creació artística sense

servei d'acollida 1.297,80

Altres usuaris que no cobren per l'activitat
a) Preu per hora 108,15
b) Preu per dia per al desenvolupament de projectes de difusió cultural o de suport a la creació artística sense

servei d'acollida 1.081,50

Organismes i serveis municipals i entitats culturals inscrites en el registre municipal d’associacions, sense
ànim de lucre, que cobren per l'activitat

a) Preu per hora 30,90
b) Preu per dia per al desenvolupament de projectes de difusió cultural o de suport a la creació artística sense

servei d'acollida 180,25

Organismes i serveis municipals i entitats culturals inscrites en el registre municipal d’associacions, sense
ànim de lucre, que no cobren per l'activitat

a)  Preu per hora 0,00
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b) Preu per dia per al desenvolupament de projectes de difusió cultural o de suport a la creació artística sense
servei d'acollida 0,00

estaran exemptes de pagament dels preus públics fixats, i no de les despeses derivades de consergeria i/o neteja:
 Les activitats que es realitzin des de l'Ajuntament i/o les seves empreses i organismes.
 Les activitats que realitzin les entitats amb domicili fiscal a Granollers i sense afany de lucre que no cobrin

cap quota per participar en l'activitat.  Aquestes activitats  seran proposades per les  entitats i  els  serveis
municipals corresponents.

3. CENTRES CÍVICS

Entitats residents en el centre cívic, entitats i grups que desenvolupin projectes vinculats als objectius de
la xarxa de centres cívics o d'interès general per a la ciutadania de Granollers, i  organismes i serveis
municipals i entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal d'associacions.

a) Preu aula/taller/sala reunions, per hora 0,00
b) Preu sala d'actes, per hora 0,00
c) Preu altres espais polivalents, per hora 0,00

Entitats no inscrites en el registre municipal d’associacions

a) Preu aula/taller/sala reunions, per hora 6,00
b) Preu sala d'actes, per hora 20,00
c) Preu altres espais polivalents, per hora 15,00

Altres entitats que no cobren per l'activitat

a) Preu aula/taller/sala reunions, per hora 16,00
b) Preu sala d'actes, per hora 30,00
c) Preu altres espais polivalents, per hora 25,00

Entitats que cobren per l’activitat 

a) Preu aula/taller/sala reunions, per hora 75,00
b) Preu sala d'actes, per hora 150,00
c) Preu altres espais polivalents, per hora 100,00

Preu del servei de consergeria a centres cívics

a)  Preu per hora laborable 18,54
b) Preu per hora nocturna o festiva 21,63

Qualsevol servei afegit o extraordinari que calgui realitzar amb motiu de la cessió d'espais (neteja, consergeria, etc.)
corre a càrrec de les persones interessades. 

Quan l'activitat es realitzi fora de l´horari d'atenció al públic de centres cívics o en festiu, les persones interessades
hauran de fer-se càrrec de les despeses extraordinàries (neteja, consergeria, etc...) que la cessió d'espais comporti.

El reglament de Règim Intern dels Centres Cívics de Granollers, regula en el seu Títol Tercer, les normes d'ús dels
espais dels centres cívics i els procediments per a la cessió d'espais.

4. CAN JONCH, CENTRE DE CULTURA PER LA PAU

El procediment per a la cessió d’espais, usos previstos per a cada espai, criteris i condicions de cessió estan
regulats en el capítol II de la “Instrucció de les condicions d’us de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau”,
aprovada per la Junta de Govern Local de 30 de març de 2009.

Entitats  sense  ànim de  lucre  inscrites  en  el  registre  municipal  d’associacions  i  organismes  i  serveis
municipals, que duen a terme activitats vinculades a l’àmbit d’actuació del Centre

a) Preu sala polivalent planta baixa 0,00
b) Preu espai de relació planta baixa 0,00
c) Preu sala de reunions primera planta 0,00

Entitats  sense  ànim de  lucre  no  inscrites  en  el  registre  municipal  d’associacions  que  duen  a  terme
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activitats vinculades a l’àmbit d’actuació del Centre

a) Preu sala polivalent planta baixa, per hora 20,60
b) Preu espai de relació planta baixa 15,45
c) Preu sala de reunions primera planta 6,18

Altres usuaris, per activitats vinculades a l’àmbit d’actuació del Centre
a) Preu sala polivalent planta baixa, per hora 30,90
b) Preu espai de relació planta baixa 25,75
c) Preu sala de reunions primera planta 16,48

Qualsevol servei afegit o extraordinari que calgui realitzar amb motiu de la cessió d'espais (neteja, vigilància, etc.)
corre a càrrec de les persones interessades. 

Quan l'activitat es realitzi fora de l'horari d'atenció al públic de centres cívics o en festiu, les persones interessades
hauran de fer-se càrrec de les despeses extraordinàries (neteja, consergeria, vigilància, etc...) que la cessió d'espais
comporti.

5. GRA, EQUIPAMENT JUVENIL
a) Activitats sense cobrament 

       1. Espai de trobada/bar-cafeteria (sense dret a cuina i equips de so)    135,90 m2               30,00 euros/hora
       1.2. Servei de tècnic de so per l’Espai de Trobada (3 h)                                                    150,00 euros
       2. Espai fòrum, 18 m2                                                                                                       5,00 euros/hora
       3. Aula taller (41m2), Aula Grup (30m2)                                                                           10,00 euros/hora
       4. Sala Gran B 90,70m2                                                                                                   20,00 euros/hora
       5. Sala dels miralls A 55,50 M2                                                                                         15,00 euros/hora

b) Activitats amb cobrament 
    
**no s’inclouen aquelles activitats que siguin privades i/o familiars.
       1. Espai de trobada/bar-cafeteria (sense dret a cuina i equips de so)    135,90 m2                60,00 euros/hora
       1.2 .Servei de tècnic de so per l’Espai de Trobada (3 h)                                                     150,00 euros
       2. Espai fòrum, 18 m2                                                                                                      10,00 euros/hora
       3. Aula taller (41m2), Aula Grup (30m2)                                                                            20,00 euros/hora
       4. Sala Gran B 90,70m2                                                                                                   40,00 euros/hora
       5. Sala dels miralls A 55,50 M2                                                                                         30,00 euros/hora

c) No obligats al pagament:
1. Els Organismes i Serveis municipals.
2. Les entitats juvenils inscrites en el registre municipal i grups de joves de Granollers.

d) Rebran una reducció del 50 % del preu públic:
1. Altres administracions
2. Projectes vinculats als objectius del servei de Joventut.

      e) Cursos de formació (per alumne):
      1. Curs d’iniciació al lleure o premonitors/es (12-18 anys)                                                     52,00
      2. Curs d’iniciació al lleure o premonitors/es que acreditin la residència al Vallès Oriental         42,00
      3. Curs d’iniciació al lleure o premonitors/es que acreditin la residència a Granollers                37,00
      4. Curs de Monitor/a del lleure (+18 anys)                                                                         220,00
      5. Curs de Monitor/a del Lleure que acreditin la residència al Vallès Oriental                          200,00
      6. Curs de Monitor/a del Lleure que acreditin la residència a Granollers                                 190,00
      7. Curs de Directors/es del Lleure                                                                                      295,00
      8. Curs de Directors/es del Lleure que acreditin la residència al Vallès  Oriental                     265,00
      9. Curs de Directors/es del Lleure que acreditin la seva situació en atur i acreditin la  residència a
         Granollers                                                                                                                     245,00
    10. Monogràfics (cursos d’especialització d’entre 20 i 50 hores lectives).
     a) Per hora presencial                                                                                                             2,00   
     b) Per hora online                                                                                                                 1,50
     c) Per a joves menors de 35 anys que acreditin la seva situació en atur                                      0,75 

                                                               

Els preus dels cursos de formació estan exempts d'IVA de conformitat amb l'article 20.Ú.9 de la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
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6. OCUPACIÓ DEL PARC FIRAL

Per l'ocupació del Parc Firal per a la celebració d'un esdeveniment firal o comercial
mig dia dia sencer dia addicional muntatge/desmuntatge

per dia

Fins 5.000 m2 522,00 680,00 522,00 260,00

Més de 5.000 m2 680,00 887,00 731,00 365,00
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EPÍGRAF 3. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LES ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA I DELS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL

1.- Preus
a) Les entitats sense afany de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i les empreses i
organismes municipals:
1 Hora:                                      0,00

b) Entitats sense afany de lucre no inscrites en el Registre Municipal d’Associacions
Preu aula per hora                     10,00
Preu pati per hora                       5,00

c) Entitats amb afany de lucre
Preu aula per hora                     16,00
Preu pati per hora                       8,00

d) Preu del servei de consergeria
Preu per hora laborable              12,00
Preu per hora nocturna              15,00
Preu per hora festiu                   18,00
Preu per hora i festiva                21,00

* L’horari nocturn s’aplica a partir de les 22h

Altres
• El servei de consergeria és obligatori en tots els usos dels equipaments fora de l’horari escolar i les despeses

motivades per aquest servei aniran a càrrec dels usuaris en tots els casos ( inclosos els de l’apartat a).
• La neteja dels espais cedit serà a càrrec del sol·licitant.
• En cas que una entitat no comuniqui la renúncia a l’ús de l’equipament 24 hores abans de la data acordada,

haurà d’abonar el 5 % de l’import de la cessió autoritzada i/o el preu d’una hora de consergeria.
• Als preus d’aquest epígraf, cal afegir-hi l’IVA que correspongui.
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EPÍGRAF 4. UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS DEL CENTRE VALLÈS

A)  Entitats, sense afany de lucre, no inscrites al Registre Municipal d’entitats, i  entitats inscrites que
cobrin o  rebin subvencions per l’activitat
1 Xerrades, conferències, o ús puntual fins a 6h: 22,00 € /h, o 100,00 mitja jornada (de 8h a 14h o de 15h a 21h)
2. Cursos entre 6 a 20h:       150,00
3. Cursos entre 21 a 50h:     350.00
4. Cursos entre 51 i 100h:    500,00
5. Cursos entre 101 i 350h: 1000,00
6. Cursos de més de 350h o d’1 curs escolar (mitja jornada): 1800,00

S’incrementa en un 10% del preu l’ús de les aules informàtiques i/o la sala d’actes
Els lloguers en horari nocturn i/o festiu a més s’incrementa en 15,00 €/h per la consergeria extraordinària

B)  Entitats amb afany de lucre:
1. Xerrades, conferències, o ús puntual fins a 6h: 26,00 € /h, o 120,00 mitja jornada (de 8h a  14h o de 15h a 21h)
2. Cursos entre 6 a 20h:        180,00
3. Cursos entre 21 a 50h:      500,00
4. Cursos entre 51 i 100h:     800,00
5. Cursos entre 101 i 350h: 1.500,00
6. Cursos  de més de 350h o d’1 curs escolar (mitja jornada): 5.000,00

C) Cursos de formació ocupacional en aules homologades pel SOC, realitzats per entitats i/o empreses
amb conveni de cessió d'us d'aules           5 euros/hora
S’incrementa en un 10% del preu l’ús de les aules informàtiques i/o la sala d’actes
Els lloguers en horari nocturn (a partir 21h) i/o dissabte i/o festiu a més s’incrementa en 15€/h per la consergeria
extraordinària.
No s’afegeixen els tallers, ja que des del 2009 no hem tingut mai cap lloguer puntual pels tallers que s’utilitzen pels
programes formatius del propi centre.

Reduccions
Estaran exemptes de pagament dels preus públics fixats, i no de les despeses derivades de consergeria i/o neteja:
es activitats que es realitzin des de l’Ajuntament i/o les seves empreses i organismes municipals i aquelles entitats
amb seu al Centre Vallès.
Les activitats que realitzin les entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats que no cobrin cap quota per participar
en l’activitat.
En cas que una entitat no comuniqui la renúncia a l’ús de l’equipament 24 hores abans de la data acordada, haurà
d’abonar el 5% de l’import total de la cessió autoritzada.
A tots els preus cal afegir-hi l’IVA que correspongui
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EPÍGRAF 5. OFICINA D'INFORMACIÓ

Material de promoció
1. Pins

       a) Granollers ets tu, unitat 1,50
       b) Granollers Miró, unitat 1,85

2. Postals
       a) Venda directa 0,18
       b) Postal Miró, venda directa 0,35

3. Samarretes
       a) Granollers Miró, talles 12 i 16 8,90
       b) Granollers Miró, talles M, L, XL 11,05
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EPÍGRAF 6. PUBLICACIONS DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Col·lecció Coneguem Granollers

La Porxada 3,00
El creixement industrial. Granollers al segle XIX 3,00
Les muralles. La vila medieval 3,00
Granollers. El bombardeig de 1938 5,00
El cinema abans de la Guerra Civil 3,00
L'esport. Granollers 1913-1992 3,00
La Festa Major. Granollers 1857-1993 (2a., ed., revis/augm.) 5,00
L'Orquestra Selecció 3,00
El teatre a Granollers                                                                               3,00
Republicans a Granollers, entre la 1a i la 2a República                                  3,00
La Biblioteca de Granollers                                                                        3,00
Manifestacions artístiques a Granollers 1971-1973                                      5,00
Societat Coral Amics de la Unió, 1877-2002                                               5,00
L'Agrupació Excursionista de Granollers (1928-2003)                                  5,00
El ferrocarril Bcna-Granollers. 150 anys d'història ferroviària                       5,00
L'Escola Municipal de Música J.M.Ruera                                                      5,00
Històries de la ràdio. 1981-2007                                                              10,00
L'Esbart Dansaire de Granollers (1913-2013)                                              5,00
Cent anys de l'Esport Club Granollers                                                       10,00
                    

Col·lecció Records de Granollers

Postals (1895-1935) 9,00
Joan Guàrdia 9,00
Joan Canal 9,00
Joan Font 9,00
Tomàs Torrabadella 9,00
Antonio Alcalde 9,00
Pere Cornellas 9,00
Salvador LLobet 9,00
Esteve Gironella                                                                                       9,00
Pere Espaulella                                                                                        9,00
Josep Bosch                                                                                             9,00

Col·lecció Pregó de l'Ascensió

1990 Amador Garrell i Soto 2,00
1991 Antonio Jonch i Cuspinera 2,00
1992Maria Mercè Roca                                                                              2,00
1993 Jordi Baulies i Coral                                                                          2,00
1994 Josep Lluís Arimany Nicolau                                                              2,00
1995 Oriol Montaña i Tuset                                                                                                            2,00 
1996 Ramon Parellada Garrell                                                                   2,00
1997 Pere Canal i Baliu                                                                             2,00
1998 Ramon Munné i Coll                                                                         2,00
1999 Pius Canal i Anfres                                                                           2,00
2000 Antoni Ros Marbà                                                                             2,00
2001 Marc Mayer i Olivé                                                                           2,00
2002 Joan Clois i Matheu                                                                          2,00
2003 Joan Triadú i Font                                                                            2,00
2004 Marta Mata i Garriga                                                                        2,00
2005 Dolors Lamarca i Morell                                                                    2,00
2006 Evangelina Oriol Pibernat                                                                 2,00
2007 Marta Estrada i Miyares                                                                    2,00
2008 Anna Maria Palé i Llavina                                                                  2,00
2009 Montserrat Lorente Oliver                                                                 2,00
2010 Mercè riera i Manté                                                                          2,00
2011 Hermínia Jubany i Berga                                                                  2,00
2012 Pepita Maymó i Cirera                                                                      2,00
2013 Montserrat Ponsa i Tarrès                                                                 2,00
2014 Anna M. Jansana i Duran                                                                  2,00
2015 Anna M. Duran i Casanovas                                                              2,00
2016 Montserrat Roca Roger                                                                     3,00
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Col·lecció Medalla de la Cuiutat
Esteve Ferrer i Casañas 3,00
Rafael González Santos 3,00
Òscar Pelayo Entrialgo                                                                              3,00
Xavier Quincoces i Boter                                                                           3,00
Joan Martí Torres i Garrell                                                                         3,00
Medalles de la Ciutat 2005: Miquel Boix, Marta Estrada, Oriol Muntanya, Josep Verde i Aldea, Agrupació Sardanista de
Granollers                                      5,00
Medalles de la Ciutat 2006: Ramon Casanovas, Josep Garrell, Antònia jordana, Anna Maria Palé, Congregació de les
Germanes Carmelites.                         5,00
Medalles de la Ciutat 2007: Jordi Icart, Mercè Riera, Club Atlètic Granollers, Club Bàsquet Granollers, Esbart Dansaire
Granollers                                           5,00
Medalles  de  la  Ciutat  2008:  Pere  Canal,  Miquel  Montané,  Margarita  Tintó,  Associació  Cultural  de  Granollers

5,00
Medalles de la Ciutat 2009:  Josep Arenas, Maria Rosa Clusella, Feli Miyares, Lluïsa Salvador, Escola Pia de Granollers

5,00
Medalles  de  la  Ciutat  2010:  Antonio  Botey,  Dolors  Lamarca,  Carles  Riera,  Agrupament  Escolta  de  Granollers

5,00
Medalles de la Ciutat 2011: Joan Bretcha, Donat Puig, Miquel  Roca             5,00
Medalles  de  la  Ciutat  2012:  Josep  M.  Campos,Tarrech,  Esport  Club  Granollers,  Estabanell  Energia

5,00
Medalles  de  la  Ciutat  2013:  Il·lustre  Col·legi  d'Advocats,  Assemblea   Comarcal  de  la  Creu  Roja,  Fonda  Europa

5,00
Medalles  de  la  Ciutat  2014:  Montserrat  Ponsa,  Societat  Coral  Amics  de  la  unió,  Editorial  Alpina

5,00
Medalles de la Ciutat 2015: Francesc Jané, Ceràmica Cumella                      5,00

Altres publicacions
Col·lecció estudis: Propietaris organitzats
Estudi de la Cambra Agrícola del Vallès (1901-1935)                                   9,56
Resta de la col·lecció                                                                                9,00
Rutes per Granollers                                                                                 2,40
Catàlegs de fotografia Sala Aire F: 1. Kosovo 25 poemes, 25 imatges           6,00
Memòria                                                                                                10,00
Resta de la col·lecció                                                                                3,00
Col·lecció llibres d'art  7,20
Patrimoni històric arquitectònic de Granollers 6,20
L’activitat econòmica al Vallès Oriental 19,30
Granollers 1936-1939: conflicte revolucionari i bèl·lic
Volum 2. El període bèl·lic: canvis i transformacions. Les pèrdues humanes. 15,60
Bibliografia temàtica sobre el Vallès Oriental, volums 1 i 2 30,00
Escola Municipal de Treball 9,00
Granollers Vila Reial i carrer de Barcelona 2,00
Petita història d’un gran músic 6,00
L’Institut. Colegio Oficial de Enseñanza Media 3,00
Premi Escobar de Còmic i Il·lustració                             5,00
Granollers l'encant 19,90
Catàleg “Rèplica Perpètua. Ricard Geladó & Jordi Julià” 15,00
Catàleg “Amador Garrell i Soto. El mon a través de Granollers”. 10,00
Catàleg “Flor de cotò. Lluís Peñaranda” 10,00

Estudis
Propietaris organitzats. Estudi de la Cambra Agrícola del Vallès (1901-1935) 9,56
Resta de la col·lecció 9,00
Rutes per Granollers 2,40
Catàlegs de fotografia Sala Aire F
1. Kosovo 25 poemes, 25 imatges 6,00
10. Memòria 10,00
Resta de la col·lecció 3,00
Col·lecció Llibres d’art 7,20

Altres títols
Patrimoni històric arquitectònic de Granollers 6,20
L’activitat econòmica al Vallès Oriental 19,30
Granollers 1936-1939: conflicte revolucionari i bèl·lic
Volum 2. El període bèl·lic: canvis i transformacions. Les pèrdues humanes. 15,60
Bibliografia temàtica sobre el Vallès Oriental, volums 1 i 2 30,00
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Escola Municipal de Treball 9,00
Granollers Vila Reial i carrer de Barcelona 2,00
Petita història d’un gran músic 6,00
L’Institut. Colegio Oficial de Enseñanza Media 3,00
Premi Escobar de Còmic i Il·lustració                             5,00
Granollers l'encant 19,90

Àlbum i col3lecció de cromos de la ciutat de Granollers
Àlbum 3,00
Col·lecció de cromos 1 60,00
Col·lecció de cromos 2 90,00

"Nota 1: En relació als àlbums de cromos.

a) L'Ajuntament es reserva un màxim de 1.200 àlbums per a la seva distribució gratuïta.

b) S'eximeix del pagament del preu relatiu als àlbums els centres educatius públics i concertats de Granollers, prèvia
sol·licitud, i fins a un màxim d'àlbums corresponent al nombre d'alumnes de dos nivells complerts. Caldrà justificar la
necessitat en aquelles peticions per quantia superior a la d'un curs per tal que l'Ajuntament pugui decidir sobre la dis -
tribució dels àlbums entre totes les sol·licituds rebudes.

c) S'eximeix del pagament del preu relatiu als àlbums de cromos als centres/projectes vinculats a un PEE, prèvia sol·li-
citud motivada, i a valoració de l'interès públic per part de l'Àrea de Serveis a la Persona.

d) La distribució gratuïta només serà aplicable fins a exhaurir el nombre d'exemplars reservats a tal efecte, prioritzant
la distribució als centres escolars d'ensenyaments obligatoris.

Nota 2: En relació als cromos.

a) Els cromos es lliuren de forma gratuïta als ciutadans a través de diversos establiments comercials i equipaments
municipals.

b) Els comerços de la ciutat que en vulguin ser posseïdors de cromos, i ser punt de distribució del cromo adquirit, es-
taran obligats al pagament dels preus públics relatius als cromos (models 1 i 2).

c) S'eximeix del pagament del preu relatiu als cromos (models 1 i 2) aquelles entitats culturals registrades al registre
municipal d’entitats."

Altres Publicacions Museu
Estudi Besòs 1985 3,60
Climatologia Granollers 3,60
Helmints de Carnívors 3,60
Tomba guerrer Llinars 3,00
De la balma a la masia 2a 15,00
Estudio Agrícola del Vallès 12,00
I Mostra Int. Art.J.Miró 12,00
Caixes de núvia i morters 1,80
Metalls: plats ornamentals i safates 1,80
Granollers i l'esport 3,00
Científics Montseny 2,40
Orlando Pelayo 3,00
Antoni Jonch, fill predilecte 3,00
Triàsic 2,40
Guia del Jardí 4,20
Arteneu 1,80
Arteneu II 3,00
Arteneu III 3,00
A. Cumella 2,40
D. Porredón 6,00
Les Amanites 5,40
H. Brugarolas 3,00
Essències 2 9,00
Pep Duran Peces S.XX 3,00
Batec de la ciutat 1,80
Entra a l'església gòtica de Granollers 12,00
Petits Mamífers 7,20
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Papallones Montseny 9,00
V. Viaplana 4,80
Dibuixants al Montseny 18,00
Fragments. Fotògrafes Nova G. 4,80
Homenatge Els Isards a la pintora catalana-brasilera Maria Masillorens Olivaes 6,00
Garrell grafismes 18,00
Granollers espai i temps 9,00
Massart 6,00
Memòria de l'infern 9,00
25 anys Donacions Amics de l'art 5,00
Orquídies del Montseny 15,00
Lauro Primera època, 1 al 9 3,00
Lauro  Segona  època, 10 al 23 4,80
Lauro del 24 en endavant 5,00
Lauro 25 6,00
Lauro 26 8,00
Lauro 28 8,00
Lauro 29 8,00
XXXIII Intercomarcal Estudiosos del Vallès Oriental, vol. I 6,00
XXXIII Intercomarcal Estudiosos del Vallès Oriental, vol. II 6,00
II Col·loqui Nat. Vallesans 6,00
Espais Naturals Pl. Vallès 6,00
L’altre vida de les armes 6,00
Carles Fontseré 15,00
Rodalies 9,00
Litografies Viaplana 180,00
Actes Arqueologia Romana 30,00
Joan Brossa 9,00
El Vallès fa 6000 anys 6,00
El Primat humà 3,00
Memòries Antoni Jonch 23,75
Bloc WB Francesc Abad (amb capsa cartró) 15,00
Bloc WB Francesc Abad (sense capsa cartró) 10,00
Helios Gómez 15,00
Cumella 10,00
Cumella anglès 5,00
Cumella separata  en anglès i castellà 5,00
Refugi de refugis 10,00
Gr.31/05/1938.El bombardeig de Granollers 5,00
Gr.31/05/1938.Rastres del bombardeig 5,00
DVD Bombardeig 3,00
Domus d’Olivet (coedició Canovelles) 3,00
Condemnades per bruixes 10,00
Rebels amb causa. DVD 5,00
Muntañola, l'art de riure l'art de viure 10,00
Ca l'Estrada 5,00
Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental 24,00
Porta al territori. Cartografia excursionista a Catalunya 10,00
Pous de glaç al Vallès Oriental 20,00
Domus d'Olivet 5,00
Plantes, remeis i cultura popular al Montseny, Etnobotànica 49,00
Pirineu de Salvador Llobet 10,00
MESSOR 9,00
DVD Bombardejos de Granollers 6,00
Vacca. Entre la destresa i el desastre 50,00
Meridià Granollers, anys 70. Art de Concepte i Acció 30,00
Accions Paraparèmicament ictòpiques de J Benito 12,00
La balena i cia 4,00
Guia sonora dels insectes de Catalunya                        18,00
Guia de ratpenats de Catalunya                                   15,00
Benito. Interiorisme Accionisme 15,00
Desencís d'un paisatge 12,00
Toponímia de Campins 10,00
Guia de flora i fauna del PN del Montseny 10,00
Mariposas por la vida 25,00
Guia de flors silvestres litoral 25,00
Herbari (gran) 18,00
Herbari (petit) 12,00
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Proceedings Bats as Bioindicators 15,00
Barbastella 10,00
Paco Merino.Art i compromís 10,00
Original paper moneda de Granollers de 25 cts., imprès a Granollers  el 1937                                             5,00
Papallona, mariposa butterfly 25,00
Els ocells del Montseny 45,00
Estratègia de la precarietat de Francesc Abad  10,00
UCLËS art+poesia+sexe+política 1978-1985 15,00
Assaig-catàleg Fracassat: la no-mort de l'art    10,00
Catàleg: Mecanismes del ser. Enric Mauri 10,00
Jordi Benito. Idees com a imatges/Documents com a obres d'art 18,00
Catàleg Jordi Pagès Collage (s) Poetes ferits 5,00
Espais Obrats. Perejaume. L'obra de Granollers 9,00
Antoni Cumella. De la formulació a l'obra 10,00
Catàleg: Sotal la paraula. Pere Salinas /  Jordi Marrugat 10,00
Catàleg: Formas de paraiso. Paradisaeidae. Ana Dmatos & Biel Mesquida 15,00
Cynthia,Butll. del CBMS del número 1 al 13 3,00
Cynthia,Butll. del CBMS a partir del número 14 5,00
Desplegable papallones 5,00
Catàleg “La llum que et va tocar”. Lluís Estopiñan/Eva Vàzquez 10,00
Utopies persistents. Col·lecció d’art contemporani al Museu de Granollers 15,00
Catàleg: Jordi Benito. Instal·lació permanent parc de Ponent, Granollers. 2006/2018. 15,00
Guia exposició permanent ciències 10,00
Catàleg Utopies persistents. Col·lecció d’art contemporani al Museu de Granollers 15,00
Catàleg Papers adormits/Pep Duran 10,00
Catàleg Retorn a Granollers del retaule gòtic de sant Esteve 12,00 

Altres Publicacions Museu
Nota 1:  El preu de les publicacions i mercaderies culturals per als distribuïdors es fixa en terme general amb un
descompte al pvp d’un 50 %.
Nota 2: El preu de les publicacions per als distribuïdors pel dia de Sant jordi, es fixa en terme general amb un
descompte al pvp d’un 52,5 %.
Nota 3: Qualsevol altre modificació específica de venda de publicacions per a distribuïdors o llibreries haurà d’estar
regulada per un contracte nominal.

Exposicions
Plantes remeieres, al mes 726,00
Exposicions itinerants (exposició genèrica) al mes 1.210,00
Gestió en la cessió d’exposicions temporals produïdes pel Museu de Granollers 100,00
Exposicions itinerants d’art 100,00

Mercaderia cultural
Vas de Vicarel·lo en plata i embalatge 100,00
Moneda Lauro en plata 40,00
Moneda Lauro en coure 5,00
Bath tune III 75,00
Bath tune III distribuïdor 60,50
Tassa Papallones                                                                                      5,00
CD Paisajes ibéricos                                                                                 9,90
CD Aves de bosques y campos                                                                11,90
Imans de papallones                                                                                3,00
Samarreta Ratpenat                                                                                 8,00
Xapa ratpenat 1,00
Postals museu ciències 0,60
Pòster Núvols 0,50
Pòster Orquídies 1,2,3 cadascun 0,60
Postals museu 1,00
Postal turisme 0,60
Pòster de difusió exposicions 1,00
Pòster de difusió patrinomi 1,00
Dibuix de nens guerra o de difusió 1,00
Sobre amb 8 dibuixos nens guerra 5,00
Pòsters museu 3,00
Pòsters papallones catalanes 2,00
Guia exposició permanent més Kit explorador 12,00
Kit explorador 5,00
Pòster ratpenats 3,00
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Nota 1: Els preus de les mercaderies culturals distribuïdes per a la venda a altres museus o a institucions o empreses
culturals, tindran un descompte que oscil·larà entre un 18 i un 30 per cent segons conveni.

Marxandatge turístic
Bossa 10,00
Llibreta A6 5,00
Tassa porcellana 8,00
Imant metàl·lic 3,00
Llapis 1,50

Nota: Els preus són amb l’IVA inclòs.
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EPÍGRAF 7. PUBLICITAT ALS MITJANS DE DIFUSIÓ CULTURAL EN SUPORT PAPER I DIGITAL

3. Publicitat en www.blancsiblaus.cat
preu públic IVA preu venda públic

a) Baner 468 x 60 ppp 152,75  32,07  184,82

En casos particulars de publicitat, s'assimilaran a les tarifes vigents.

El disseny és a càrrec del peticionari, que lliurarà l’anunci en el format i suport òptim.

161 de 189



Ajuntament de Granollers Ordenances fiscals 2020

EPÍGRAF 8. SERVEIS I ASSESSORAMENT MUSEU

                                           preu públic  IVA                import total
a) Treball de camp, 1 hora       20,00 4,20 24,20
b) Anàlisi de dades, 1 hora      30,00 6,30 36,30
c) Redacció d'informes, 1 hora 30,00 6,30 36,30
d) Desplaçament, 1 km             0,30 0,06 0,36
e) Dieta, 1 àpat                      20,00 4,20 24,20
f) Pernoctants, 1 nit               75,00 15,75 90,75
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EPÍGRAF 9. LLOGUER ESPAIS SALES DEL MUSEU I ADOBERIA PER A ESPOTS PUBLICITARIS

                                 preu públic               IVA  import total
a) Per hora rodatge    392,56 82,44 475,00
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EPÍGRAF 10. TREBALLS D'INSPECCIÓ, DESEMBÚS I REPARACIÓ FORÇOSA D'ESCOMESES DE
CLAVEGUERAM PARTICULARS

a) Desplaçament i inspecció per a determinar la situació de l'embós                                  72,10
b) Desplaçament,inspecció i,  si s'escau, només per aquells casos d'extrema urgència, 

neteja i desembús mitjançant camió d'impulsió-aspiració, per cada hora  216,30

Als preus d'aquest epígraf, cal afegir-hi l'IVA que correspongui. 
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EPÍGRAF 11. PRODUCTES COMISSIÓ FESTA MAJOR

1. Productes botiga preu públic IVA preu venda 
públic
samarreta de l’any 8,26 1,74  10,00
samarretes anys anteriors 2,89 0,61 3,50
el Festiari (preu normal) 14,05 2,95 17,00
el Festiari (preu reduït) 11,57 2,43 14,00
Bosses per la compra de material a botiga 0,08 0,02 0,10

2.Anuncis revista "La Pedra de l'Encant"preu públic IVApreu venda públic
a) Anunci  gran 220,34   46,27 266,61
b) Anunci  petit 135,59 28,47 164,06

3. Arrossada popular preu públic IVApreu venda públic
a) Tiquets arrossada 4,13 0,87 5,00
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EPÍGRAF 12. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GOT REUTILIZABLE

1. Got retornat 0,43
2. Got no retornat 0,72

Els preus són amb l'IVA inclòs.
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EPÍGRAF 13. SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT, TELEASSISTÈNCIA, MENJADOR I ATENCIÓ A
DOMICILI

a) Preu no bonificat (euros/dia)       11,75
b)  Preu bonificat, tipus A (euros/dia) 9,40 
c)  Preu bonificat tipus B (euros/dia) 7,05 
d)  Preu bonificat tipus C (euros/dia) 4,70
e)  Preu bonificat tipus D (euros/dia) 2,35 
f)  Preu bonificat tipus E (euros/dia) 0,00 

Els preus són amb l'IVA inclòs.

Servei de menjador a domicili

Preu A 7,43 € per àpat
Preu B 4,51 € per àpat
Preu C 1,82 € per àpat
Preu D 0,00 € per àpat

(Iva inclòs 10 %)

Servei de Teleassistència

Preu usuari A 4,00 €/mensuals
Preu usuari B 2,00 €/mensuals
Preu usuari C 1,60 €/mensuals
Preu usuari D 0,00 €/mensuals

(Iva inclòs 4 %)

Servei d’Atenció a domicili

Preu A 14,89 €/hora
Preu B 11,05 €/hora
Preu C 5,48 €/hora
Preu D 2,19 €/hora
Preu E 1,14 €/hora
Preu F 0,00 €/hora

(Iva inclòs 4 %)

D’acord als criteris establerts en el Reglament dels serveis d’atenció a domicili

Per la valoració del Programa Individual d’Atenció, es tindrà en compte els criteris establerts en l’Ordre BSF/130/2013,
de 22 d’abril, segons la Llei de la promoció de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència i,
d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
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EPÍGRAF  14.  PREUS  PÚBLICS  PELS  SERVEIS  DE  RECOLLIDA  I  TRACTAMENT  DE  RESIDUS
COMERCIALS 

Article 1. Disposicions generals 
1. D’acord amb allò que disposa l’article 106 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,

l’article 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb els articles 41 i
següents del mateix text refós, s’estableixen preus públics per la prestació del servei de recollida de residus
comercials  i  industrials  assimilables  a  municipals  definits  pel  Decret  legislatiu  1/2009,  de  21  de  juliol,
regulador dels residus i per la prestació de serveis especials de neteja i recollida d’altres residus, de sol·licitud
i recepció voluntària i que poden ésser prestats al terme municipal pel sector privat.

Article 2. Fet imposable
1. Constitueix l'objecte del preu públic la prestació del servei de recollida, transport i gestió per part dels Serveis

Municipals, dels residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria i restauració,
els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus originats a la indústria que tenen la consideració
d'assimilables als municipals.

2. Per  residu  municipal  i  residu  comercial  als  efectes  de  la  present  ordenança,  s'estarà  a  les  definicions
contingudes al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius al pagament del preu públic per a la prestació del servei de recollida, tractament i

eliminació de residus comercials i els industrials assimilables a residus municipals, les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades a què es refereix l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària,  titulars  de  les  activitats  generadores  dels  esmentats  residus,  que  resultin  beneficiades  per  la
prestació del servei municipal, ja sigui per haver-ne sol·licitat la prestació o bé, per no haver acreditat la
gestió de les diferents fraccions de residus separadament a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de
Catalunya i homologat per l’Ajuntament de Granollers. Aquesta acreditació s’haurà d’efectuar, en el termini
d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat,
o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en
vigor. 

2. Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el
titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al
sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició
de subjecte passiu del preu públic aquí regulat.

Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tal als articles 41 i 43 de la

Llei 58/2003 de 17 de desembre, 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. Reduccions
1. Els propietaris de locals comercials que desenvolupin poca activitat (menys de 8 hores setmanals), amb una

superfície inferior a 10 m2 podran sol·licitar una reducció del 25% del preu públic, adjuntant la documentació
pertinent que acrediti les circumstàncies que ho motiven.

2. Els locals destinats exclusivament als vehicles de la seva pròpia activitat fins a un màxim de cinc vehicles,
tindran una reducció del 100 per cent del preu públic.

3. Quan coincideixi en un mateix domicili l'habitatge particular i una activitat professional empresarial o artística
i la superfície destinada a l'activitat econòmica és inferior a 25 m2 es satisfarà el preu públic corresponent a
l'activitat. L' exempció tindrà caràcter pregat i haurà d'ésser sol·licitada dins del primer trimestre de l'any.

4. Les sol·licituds referides en el punt anterior que siguin presentades fora del termini que s'estableixen, si són
aprovades per l'Ajuntament, tindran efecte a partir de l'exercici següent.

5. Les entitats esportives, recreatives, culturals i  associatives, sense ànim de lucre, inscrites en el  Registre
d’entitats municipal, per aquells locals on es realitzin activitats de caràcter social i no econòmiques, satisfaran
la taxa corresponent a  estatge particular. L’aplicació de la tarifa tindrà caràcter pregat, i tindrà efecte a partir
de l’exercici següent al de  la seva sol·licitud. A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la documentació següent:

a) Certificat d’inscripció en el Registre d’entitats  municipal .
b) Estatuts de l’entitat.
c) Descripció de l’activitat que es realitza en el local.
6. Les activitats de bar o restauració  situats en equipaments municipals podran sol·licitar una reducció del 50%

del preu públic.

Article 6. Classificació de les activitats en funció de les fraccions residuals que generen.
L’import del preu públic es determinarà, entre d’altres factors, en funció de les fraccions residuals que generen les
activitats, establint-se així cinc grups de generació de residus, i la superfície de l’activitat.  
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S’estableixen els següents grups de generació:

1. Grup A.  Generadors de rebuig
2. Grup B. Generadors de rebuig i paper i/o cartró
3. Grup C. Generadors de rebuig, paper i/o cartró i orgànica
4. Grup D. Generadors de rebuig, paper i/o cartró, orgànica i envasos i/o vidre
5. Grup E. Grans generadors de rebuig, paper i/o cartró, orgànica i envasos i/o vidre

Les  activitats  es  classifiquen  segons  l’epígraf  de  l’Impost  sobre  Activitats  Econòmiques  amb  el  següent  detall  i
classificació:

Grup A: Generadors de rebuig Epígraf tarifes IAE

Activitats industrials i de fabricació generadores de rebuig Divisió 0,1,2,3 i 4 (excepte 4191, 4192, 4193, 4239,
4711, 4712, 4721, 4722, 4731, 4732, 4733, 4734, 4739,

Grup 474, Grup 475, 4761, 4762, 4769)
Assistència i serveis socials en centres no residencials i
serveis culturals

952 i 966

Reparació  de  vehicles  elèctrics,  vehicles  automòbils  i
altres béns de consum

691, 692 i 699

Intermediaris del comerç 631
Instal·lacions esportives i gimnasos 967 i 968
Serveis d'emmarcar 975
Estancs 646
Serveis telefònics i altres 761, 769
Bugaderies, tintoreries i similars 971
Comerç majorista de productes tèxtils i calçat 613
Transports terrestres, marítims i aeris incloses activitats
annexes i els serveis de mudances

711, 712, 721, 722, 729, 731, 732, 733, 741, 742, 751,
752, 753, 756  i 757

Dipòsits i enmagatzement de mercaderies 754
Producció, doblatge i distribució de pel·lícules 961 i 962
Serveis agrícoles, ramaders i forestals 911, 912 i 913
Altres activitats no classificades en altres grups 000, 644, 6475, 991 i 9999
Serveis  administratius  i  locals  indirectament  afectes  a
l’activitat principal destinats a oficines administratives i
de gestió

849 i 9990

Grup B: Generadors de rebuig i paper i/o cartró
Epígraf tarifes IAE

Sanejaments, neteja i similars 921 i 922
Lloguers de béns mobles i immobles 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859 , 861 i 862
Comerç minorista tèxtils, pell i calçat 651 i 663
Farmàcies i venda perfumeria i cosmètica 652
Comerç minorista articles de la llar i construcció 653
Comerç minorista vins i begudes 645
Comerç minorista béns usats 656

Altre comerç minorista
654, 657, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6598,

6599, Grup 661, 662 i 665
Instal·lacions i muntatges 504
Construcció - acabats d'obra 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 i 508
Salons bellesa i estètica 972
Editorials i arts gràfiques 474, 475 i 476
Serveis jurídics, financers i comptables 811, 812, 819, 831, 841 i 842
Entitats d'asseguradores  821, 822, 823 i 832
Serveis  de  promoció  i/o  gestió  de  la  propietat
immobiliària

833 i 834

Agències de viatges 755
Serveis  de  publicitat  i  relacions  públiques  i  explotació
electrònica a compte de tercers

844 i 845

Serveis fotogràfics i fotocopiadores  973
Serveis de radiodifusió i televisió 964
Consultoris mèdics i investigació 942, 943, 944 i 936
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Clíniques veterinàries 945
Serveis tècnics 843

Activitats industrials i de fabricació  generadors de paper
i/o cartró

4711, 4712, 4721, 4722, 4731, 4732, 4733, 4734, 4739

Comerç majorista de productes no alimentaris 611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622 i 623
Comerç majorista de productes alimentaris 612
Comerç menor de combustibles, carburants 655
Altres activitats de prestació de serveis domèstics i altres
serveis personals

974 i 979

Empreses d’estudis de mercat 846
Altres activitats relacionades amb l’espectacle 983 i 989
Serveis integrals de correus 847
Centres d'ensenyament sense menjador i llars d’infants 931
Altres ensenyaments 932, 933 i 934
Servei  d'hostatgeria  en  pensions  sense  servei  de
restauració

680

Grup C:  Generadors de rebuig,  paper  i/o cartró i
orgànica

Epígraf tarifes IAE

Elaboració de menjars per emportar i rostisseria 4239 i 6779
Comerç minorista de flors i plantes 6597
Fabricació productes alimentaris 4191, 4192, 4193
Comerç minorista de productes alimentaris 641, 642, 643, 644, 6471, 6472

Grup  D: Generadors  de  rebuig,  paper  i/o  cartró,
orgànica i envasos i/o vidre

Epígraf tarifes IAE

Espectacles teatrals, musicals, sales de ball i discoteques
i bars musicals

6731, 963, 965, 9691 

Bars, cafeteries, gelateries, orxateries  6440 (amb degustació), 672, 6732, 674, Grups 675 i
676  

Activitats de joc i recreatives 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697 i 981
Altres serveis d'hostatgeria 682,683, 684, 685, 686 i 687

Grup  E: Grans  generadors  de  rebuig,  paper  i/o
cartró, orgànica i envasos i/o vidre

Epígraf tarifes IAE

Supermercats 6473, 6474
Hotels amb restaurant 681
Restaurants, càterings i bars/restaurants 671
Hospitals i centres sanitaris 941
Col·legis major i residències estudiantils 935
Centres d’ensenyament amb menjador 9310
Assistència i serveis socials amb residència 951

a) Les activitats sense epígraf o mal classificades en l’Impost d’Activitats Econòmiques s’assignaran al grup de
generació més anàleg segons l’activitat desenvolupada i les fraccions generades.

b) S’entén per local afecte indirectament a l’activitat principal els locals on no es realitzen directament les seves
activitats respectives. Els locals afectes indirectament a l’activitat principal estaran classificades en el grup A
assimilats als serveis administratius.

c) Classificació en cas d’agrupació d’activitats: 

1.  En els  locals  en què s’exerceixen diverses activitats  empresarials  que pertanyen a diferents grups de
generació, es practicarà una única  liquidació del preu públic de recollida de residus, que correspon amb
l’activitat  de  classificació  més  alta  i  amb la  suma dels  metres  quadrats  emprats  per  cadascuna  de  les
activitats. 

2. A efectes d'una única liquidació del preu públic, els centres de negoci podran sol·licitar l'agrupació de les
activitats empresarials i/o professionals exercides en les seves instal·lacions. En aquest cas, la liquidació es
girarà al titular del centre de negocis que haurà de tributar per la totalitat de la superfície del local. A aquests
efectes, un centre de negocis es una empresa de serveis que posa a la disposició dels seus clients espais físics
de treball  perfectament moblats  i  equipats,  sales  d'espera,  de  reunions,  de  formació  i  altres espais  (de
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restauració, menjador, office o similar) i diferents serveis d'allotjament a les empreses com son, entre altres,
els  de  recepció,  secretariat,  suport  administratiu,  assessorament i  també poden prestar serveis  d'oficina
virtual.

d) Per la determinació de la quota a ingressar de les parades situades en el mercat municipal de Sant Carles, es
practicarà una única liquidació per cada subjecte passiu del preu públic de recollida de residus, amb la suma
dels metres quadrats emprats per cadascuna de les activitats i amb el grup generador més alt d’acord amb
les activitats que realitza

e) L’activitat de bugaderia en règim d’autoservei amb màquines automàtiques, classificada provisionalment a
l’epígraf 969.7, se li assignarà el grup de generació A.

f) L’activitat d’escola de dansa, classificada a l’epígraf 933.9, se li assignarà el grup de generació A.

Article 7.Tarifes

1. Les tarifes anuals dels preus públics per la prestació dels serveis municipals es determinen en funció de la
superfície total del local que figuri a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i les fraccions residuals generades.
I en el cas dels professionals es té en compte la superfície de l'activitat del local. Les tarifes dels preus públics
van gravades amb l’Impost sobre el Valor Afegit.

1. TARIFES PER ACTIVITATS PROFESSIONALS 

SUPERFÍCIE

TIPUS DE RESIDU GRUP Fins 50 m2 Fins 100 m2 Fins 150 m2 Més de 150 m2
Rebuig A 135,00 152,34 164,02 169,91

Preus sense IVA

TIPUS DE RESIDU GRUP Fins 50 m2 Fins 100 m2 Fins 150 m2 Més de 150 m2
Rebuig A 148,50 167,58 180,42 186,90

Preus amb el 10% d'IVA 

2. TARIFA PER ACTIVITATS EMPRESARIALS

ACTIVITATS EMPRESARIALS

TIPUS DE RESIDU GRUP Coeficient  Fins 75  Fins 300  Fins 600  Fins
1000 

 Més de
1000 

REBUIG A 1 438,26 525,93 525,93 525,93 1314,81
REBUIG + CARTRÓ I/O 
CARTRÓ

B 1,095 479,91 575,88 575,88 575,88 1439,72

REBUIG + CARTRÓ I/O 
CARTRÓ + ORGÀNICA

C 1,2 525,93 631,10 631,10 631,10 1577,77

REBUIG + CARTRÓ I/O 
CARTRÓ + ORGÀNICA + 
ENVASOS I/O VIDRE

D 2,85 1259,38 1498,88 2123,41 2623,02 3747,20

GRANS GENERADORS REBUIG 
+ CARTRÓ I/O CARTRÓ + 
ORGÀNICA + ENVASOS I/O 
VIDRE

E 3,8 1665,42 1998,51 2831,21 3497,38 4996,27

Preus sense IVA

ACTIVITATS EMPRESARIALS

TIPUS DE RESIDU GRUP Coeficient  Fins 75  Fins 300  Fins 600  Fins
1000 

 Més de
1000 

REBUIG A 1 482,09 578,52 578,52 578,52 1446,29
REBUIG + CARTRÓ I/O 
CARTRÓ

B 1,095 527,90 633,47 633,47 633,47 1583,69

REBUIG + CARTRÓ I/O 
CARTRÓ + ORGÀNICA

C 1,2 578,52 694,21 694,21 694,21 1735,55
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REBUIG + CARTRÓ I/O 
CARTRÓ + ORGÀNICA + 
ENVASOS I/O VIDRE

D 2,85 1385,32 1648,76 2335,75 2885,32 4121,91

GRANS GENERADORS REBUIG 
+ CARTRÓ I/O CARTRÓ + 
ORGÀNICA + ENVASOS I/O 
VIDRE

E 3,8 1831,96 2198,36 3114,33 3847,12 5495,90

Preus amb el 10% d'IVA

Article 8. Reduccions del preu públic
1. Reduccions per recollida de fraccions residuals per empreses privades homologades. Les tarifes de servei

podran ésser objecte de reduccions, sempre i quan els locals o establiments comercials acreditin gestionar,
per si mateixos, la recollida selectiva de les fraccions residuals que generen mitjançant gestors homologats
per l’Agència de residus de Catalunya.

2. La reducció consistirà en un coeficient de rebaixa en funció de la o les fraccions recollides de forma selectiva. 

Grup Coeficients de reducció segons fracció recollida
per un gestor homologat

Paper i/o cartró Envasos Vidre Orgànica
A

B 0,095
C 0,060 0,140

D 0,425 0,425 0,250 0,750

E 1,050 0,350 0,350 1,050

3.  Relació de documentació a presentar per justificar l’acreditació:

Per a industrials:
a) Còpia de la llicència municipal d’obertura.
b) Còpia de la declaració de residus a la Junta de Residus a la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya

de l’exercici anterior.
c) Justificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de

residus de Catalunya.
d) Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l’exercici.

Per la resta d’activitats econòmiques:
a) Còpia de la llicència municipal d’obertura.
b) Justificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Registre de gestors de

residus de Catalunya.
c) Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l’exercici.

Per a industrials i per a la resta d’activitats econòmiques 
a) Per  poder  gaudir  d’aquesta  reducció  s’ha  de  sol·licitar  cada any  i  aportar  la  documentació  anterior  i  la
memòria del servei de recollida de residus. 
b) S’ha de justificar que durant tot l’any el servei ha estat realitzat per un gestor autoritzat i que aquest ha estat
avaluat favorablement per la Generalitat de Catalunya.
c) El termini per presentar la  documentació  i  sol·licitar  l’aplicació de la reducció  finalitza el  31 de març de
l’exercici següent al de la data  d’acreditació del preu públic.
4. S´aplicarà el coeficient corrector 0,8 sobre la quota a ingressar, als locals on es realitzi l´activitat de venda al
detall  de pa amb zona de degustació, epígraf. 644, amb una superfície total de fins 90 m2.

Article 9. Facultats de control i d’inspecció
1. A fi de comprovar la correcta separació i gestió de les fraccions residuals per cada activitat, l’Ajuntament pot

dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les activitats que consideri necessàries. Així
mateix, i per tal de disposar d’una classificació de les activitats comercials segons volum de residus generat,
l’Ajuntament instarà a les activitats que consideri oportunes la realització d’una declaració de producció de
residus.

Article 10. Acreditació
1. El preu públic s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei,

que hom entendrà iniciat quan el servei municipal de recollida de residus comercials en els locals utilitzats
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pels contribuents,  subjectes al preu públic,  estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, i quan la duració temporal del servei s’estengui a

varis  exercicis,  l’acreditació  del  preu  públic  tindrà  lloc  l’1  de  gener  de  cada  any  i  el  període  impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei, en els termes
que s'indiquen en l'article següent.

Article 11. Règim de declaració i ingrés
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, en aquest cas

comprendrà des de la data d'inici de l'activitat econòmica realitzada en el local fins al final de l'any natural.
2. El preu públic es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat dels casos

de la declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat econòmica exercida no coincideixi amb l'any natural, en
aquest cas les quotes es calcularan  proporcionalment al nombre de mesos naturals que resten per finalitzar
l'any, inclòs el de l'inici de l'exercici de l'activitat.

3. Així mateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per
mesos naturals, exclòs aquell en el qual es produeixi l’esmentat cessament. Aquesta Ordenança fi a tal efecte,
els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als mesos naturals en
els quals no s'hagués exercit l'activitat.

4. 4.En cas de trasllat de l'activitat econòmica a un altre local, la variació tindrà efecte en el padró de l'exercici
següent, i la quota meritada l'1 de gener tindrà caràcter irreductible. 

5. Quan per causes no imputables al subjecte passiu el servei públic no es presti, serà procedent la devolució de
la part de la quota corresponent als semestres naturals en els quals no s'hagués prestat el servei de recollida
d'escombraries i residus sòlids comercials.

6. 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 fet la declaració.

7. El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament.
8. El cobrament dels rebuts domiciliats notificats col·lectivament, es fraccionaran en tres períodes.

Article 12. Normes de gestió
1. La declaració d'alta en l'Impost d'activitats econòmiques i/o la concessió de la Llicència municipal d’activitats

comporta l'alta automàtica en el padró d’aquest preu públic.
2. Els obligats al pagament hauran de comunicar la baixa quan cessin  en l’exercici d’una activitat , així com les

variacions, en el termini d’un mes, des de la data en que es va produir el cessament de l’activitat o variació,
aportant la baixa en el cens d’empresaris, model 036-037 , o en el seu cas, la baixa de l’IAE model 840,
presentat davant l’AEAT.

3. 3. Si la comunicació de la baixa es presenta fora del termini establert, la data que es tindrà en compte a
efectes del càlcul de la quota, serà la data de la presentació de la sol·licitud de baixa del preu públic de
recollida de residus.

4. Si es vol que es reconegui una data anterior, caldrà provar la data efectiva de la baixa, acompanyant els
documents que ho corroborin.

5. Els  titulars  d’activitats  als  quals  fa  referència  l’article  3  de  la  present  Ordenança  que  no  acreditin  la
contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 31 de desembre de l’any en curs figurin
com a subjectes passius  del  preu  públic  per  recollida,  tractament  i  eliminació  d’escombraries  comercials
exigible en aquella data, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió del preu públic establert en
la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.

Article 13. Infraccions i sancions
1. 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 181 i següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general
tributària.

Disposició transitòria primera
Els elements d’aquest preu públic podrà ser objecte de modificació cas que per llei o qualsevol altre norma de rang
s’aprovin modificacions que afectin a aquests elements.

Disposició transitòria segona
A aquelles activitats classificades a la secció primera de les tarifes de l'IAE, que li és d’aplicació la disposició transitòria
segona vigent fins al  31 de desembre de 2016, es procedirà a l’amortització de la diferència existent, positiva o
negativa, entre la quota tributària i la tarifa d’aquest exercici, en un període de 3 anys.

A les activitats classificades a la secció segona de les tarifes de l'IAE, deixarà d'aplicar-se  la disposició transitòria
segona a partir de l'exercici 2017, tributant directament  per la tarifa vigent.
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EPIGRAF 15. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

1. SUBMINISTRAMENT DE PEDRA NATURAL QUARCÍTICA SEGONS COLORS I MIDES

MATERIAL ACABAT MIDES GRUIX PREU €/M2

Costa marrón Natural 60 x 25 4 cm 69,19

Costa marrón Natural 60 x 25 6 cm 81,7

Costa azul Natural 60 x 25 4 cm 69,19

Costa azul Natural 60 x 25 6 cm 81,7

Costa azul Natural 60 x 30 4 cm 69,19

grisal Natural 50 x 35 4 cm 69,19

grisal Natural 50 x 35 6 cm 81,7

arroblada Natural 60 x 30 4 cm 69,19

Costa verde Natural 60 x 30 4 cm 69,19

ALS PREUS D'AQUEST EPÍGRAF, CAL AFEGIR-HI L'IVA CORRESPONENT.
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EPIGRAF 16. CURSOS

Formació per a joves en cursos al Centre Vallès. Preu anual 30,00
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EPIGRAF 17. UTILITZACIÓ DE LA SALA D'ACTES DE LA GUÀRDIA URBANA

Utilització de la sala d’actes de la Guàrdia Urbana
1. Entitats sense afany de lucre, per cada hora o fracció 20,00
2. Altres entitats, per cada hora o fracció 38,00

Al preu d'aquest epígraf, cal afegir-hi l'IVA que correspongui 
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EPIGRAF 18. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL MUSEU

                                                                                                     preu públic           IVA           total
a) Suplement per la utilització de les instal·lacions, fora del horari
d'obertura, per hora .                                                                                     20,00          4,20            24,20
b) Vigilant extra  fora d’horari d’obertura, per  hora.                                         20,00          4,20            24,20
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EPIGRAF 19. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS D’INSPECCIÓ SANITÀRIA EN GENERAL I SERVEIS
DE SANITAT PREVENTIVA

Epígraf 1. Serveis analítics del laboratori municipal de Salut Pública 

1.Recollida de mostres. 
L'import de la recollida de mostres inclou :
a) El temps: Preu-hora tècnic auxiliar de laboratori 21,42
b) Quilometratge: Preu per quilòmetre fixat per la Llei de pressupostos de l´Estat
c) Material específic, per mostra 1,56
d) Qualsevol altra despesa que pugui originar la recollida de la mostra, anirà a càrrec del peticionari

2.Preparació de les mostres prèvia a l’anàlisi
a) Aigua 3,35
b) Aliments 6,71
c) Terres/sorres 6,71

3.Paràmetres microbiològics
a) Cultius i recomptes de plaques de control de superfícies 6,15
b) Identificació o recompte de microorganismes (aerobis mesòfils, enterobacteris, clostridis, sulfitoreductors,
Clostridium perfringens, coliforms, coliforms fecals, enterococs, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
estafilococs, estreptococs, fongs filamentosos, llevats, microorganismes psicròtrofs i altres microorganismes
per la identificació o recompte dels quals s´apliqui un procediment similar al d’aquests). 11,75
c) Identificació  d’espècies  de microorganismes específics, Salmonella, Listeria monocytogenes, Shigella, i
altres microorganismes per la identificació o recompte dels quals   s´apliqui un procediment   similar al
d’aquests). 23,50
d) Legionel·la: 
Determinació de Legionella sp 41,80
Identificació quantificació de Legionella pneumòphila amb indicació del serogrip. 63,00
e) Determinació microscòpica (nernàtodes, dermatòfits i altres microorganismes la identificació i/o recompte
dels quals requereixi aplicar la tècnica microscòpica) 62,70

4.Paràmetres fisicoquímics
a) Paràmetres organolèptics (olor,sabor) 3,35
b) Potenciometries (pH, conductivitat) 5,05
c) Colorimetries (clor residual lliure i/o total, color  i altres  paràmetres per l´estudi  dels quals s´apliqui
aquesta  tècnica. 5,60
d) Turbidimetria (terbolesa) 9,00
e) Determinació per elèctrode selectiu (sodi, fluor i altres  paràmetres per l´estudi  dels quals  s´apliqui
aquesta tècnica. 10,10
f) Volumetries i complexometries (alcalinat, calci, clorurs, duresa total, oxidabilitat i altres paràmetres per
l’estudi dels quals s´apliqui aquesta tècnica. 11,75
g) Gravimetries i sedimentació (matèries en suspensió, residu sec  i altres paràmetres per l´estudi dels
quals s´apliqui aquesta tècnica. 9,00
h) Espectrefotometria visible i UV (alumini, bor,cianurs, coure, ferro, manganès, nitrits, nitrats, sulfats i
altres paràmetres per l´estudi dels quals s´apliqui aquesta tècnica. 11,75
i) Demanda química d´oxigen (DQO) 20,15
j) Cromatografia de gasos-espectrometria de masses:
Per compost, família o conjunt de famílies (patró únic). 178,58
Determinació sense tractament i preparació previ de mostres. 100,00

5. Condicions d’aplicació dels preus:
a) Els preus fan referència a un grup de paràmetres o a una tècnica analítica. A cadascuna de les determinacions que
es realitzin se li aplicarà el preu que li correspongui segons aquest criteri.
b) En cas que per algun motiu el Laboratori hagi d'externalitzar la determinació d'un o més paràmetres a un altre
laboratori, el preu que s'aplicarà serà el d'aquest
c) S'estableixen les següents reduccions de preu:
c.1)  Reducció per obligat al pagament: A les mostres que provenen d'una administració pública se'ls aplicarà una
reducció del 10%.
c.2)  Reducció per raó de nombre de mostres: Els lots de mostres (conjunt de mostres que entren en un mateix
moment al laboratori, tenen els mateixos paràmetres d'anàlisi i pertanyen a un mateix interessat) es beneficiaran
d'una reducció del preu d'acord a la següent escala:
Nº mostres del lot        Reducció
Entre 2 i 19 mostres        5%
De 20 a 69 mostres       20%
70 mostres o més         40%
c.3) Reducció per programa analític: Als programes analítics de 12 o més mostres se’ls aplicarà una reducció del 10%.
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Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada formalment.
S’efectuaran liquidacions provisionals parcials a compte, condicionades a què es compleixi íntegrament el programa,
de tal manera que a final d’exercici, si s’escau, es regularitzarà la determinació del preu total del servei prestat en
funció del programa efectivament realitzat, practicant la liquidació corresponent i exigint a l’interessat l’ingrés de la
diferència.
Aquestes reduccions de preu són incompatibles entre sí. En cas de concurrència en una mateixa liquidació, només
s’aplicarà la reducció que resulti més favorable a l’obligat al seu pagament. “

Epigraf 2. Salut Pública.Cursos de formació

a) Activitat formativa, per hora            4,95
b) Material curs de manipulació d’aliments            5,60

Als preus d'aquest epígraf 20, cal afegir-hi l'IVA que correspongui 
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EPIGRAF 20. PREUS PÚBLICAS PER LA INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA COMENÇA A FER LA MITJA

Inscripció programa Comença a fer la Mitja'16 12,00
Esmorzar Diada de la Bicicleta 3,00

Els preus són amb IVA inclòs
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EPÍGRAF   21.  UTILITZACIÓ  D'INSTAL·LACIONS  DE  L’INSTITUT  ESCOLA  MUNICIPAL  DE
TREBALL

A)  Entitats  sense  afany  de  lucre  inscrites  al  Registre  Municipal  d’entitats  que  no  cobrin  ni  rebin
subvencions per realitzar l’activitat i empreses i organismes municipals: 0,00

B) Entitats sense afany de lucre no inscrites al Registre Municipal d’entitats i les entitats inscrites que
cobrin o rebin subvencions per realitzar l’activitat.
1 Xerrades, conferències, o ús puntual fins a 6h: 22,00 € /h, o 100,00 € mitja jornada (de 8h a 14h o de 15h a 21h)
2. Cursos entre 6 a 20h: 150,00
3. Cursos entre 21 a 50h: 350.00
4. Cursos entre 51 i 100h: 500,00
5. Cursos entre 101 i 350h: 1.000,00
6. Cursos de més de 350h o d’1 curs escolar (mitja jornada): 1800,00

C) Entitats amb afany de lucre:
1. Xerrades, conferències, o ús puntual fins a 6h: 26,00 € /h, o 120,00 € mitja
jornada (de 8h a 14h o de 15h a 21h)
2. Cursos entre 6 a 20h: 180,00
3. Cursos entre 21 a 50h: 500,00
4. Cursos entre 51 i 100h: 800,00
5. Cursos entre 101 i 350h: 1.500,00
6. Cursos de més de 350h o d’1 curs escolar (mitja jornada): 5.000,00

Altres:
• S’incrementa en un 10% del preu l’ús de les aules informàtiques i/o la sala d’actes i d’un 50 % en el cas dels tallers i
laboratoris.
• Els lloguers en horari nocturn i/o festiu a més s’incrementa en 15,00 €/h per la consergeria extraordinària.
• Les despeses de consergeria i/o neteja aniran a càrrec dels usuaris en tots els casos (inclosos els de l’apartat A).
• En cas que una entitat no comuniqui la renúncia a l’ús de l’equipament 24 hores abans de la data acordada, haurà
d’abonar el 5% de l’import total de la cessió autoritzada.
• A tots els preus cal afegir-hi l’IVA que correspongui
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EPÍGRAF  22. PRESTACIÓ DELS SERVEIS PER ENSENYAMENTS ESPECIALS A ESTABLIMENTS
MUNICIPALS I SERVEIS ESCOLARS

Escola Municipal de Treball 

1 Assegurança escolar      1,12 

 GENERAL        PREU A      PREU B  

       
2. Cicles Formatius de Grau Superior 
a) 1r curs complert                                                                                               360,00       180,00        0,00
b) 2n curs complert                                                                                              360,00       180,00        0,00 
c) Unitat formativa 1r curs                                                                                      25,00         12,50        0,00
d) Unitat formativa 2n curs                                                                                     25,00         12,50        0,00 
e) Curs accés a Grau Superior                                                                               240,00       120,00         0,00
 
3. Mesures flexibilitzadores i actuacions en formació Professional Inicial: 
a) Servei d'assessorament                                                                                       60,00        30,00         0,00
b) Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral 
1. Per crèdits dels Títols LOGSE                                                                                40,00        20,00        0,00
2. Per Unitat formativa dels Títols LOE                                                                      18,00          9,00      0,00

1.Aplicació preu A
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de 
famílies monoparentals.
b) Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport.
Les dues reduccions no són  acumulables.

2. Aplicació preu B 
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
f) Les persones víctimes de violència de gènere.
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EPÍGRAF  23. IMPREMTA MUNICIPAL

Paperetes de les candidatures de les Eleccions Locals (un miler)   5,50
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OF 3. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Article 1. Disposició general. D'acord amb el que disposen els articles 15.1 i 16.1, en relació amb els articles 28 a
37 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març d’aprovació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes,
aquest Ajuntament estableix l’Ordenança general de contribucions especials, segons allò que disposen els articles
següents:

Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un augment de valor

dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de
l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest municipi.

2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple execució 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 les
altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

Article 3
1. Als  efectes  del  que  disposa  l'article  precedent,  tindran  la  consideració  d'obres  i  serveis  municipals  els

següents:
a) Els que faci o estableixi el municipi dintre del seu àmbit de competència per atendre les finalitat que hom li ha

atribuït.
b) Els que faci 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 facin 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 establertes i exigides.

Article 4 
1. 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  2n  d'aquesta
Ordenança general:

a) Per a l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades.
b) Per a la primera instal·lació, la renovació i la substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de xarxes de

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

d'energia elèctrica.
d) Per a l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i pavimentades i per la

modificació de les rasants.
e) Per a la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies públiques urbanes.
f) Per a l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
h) Per a la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.
i) Per  a  la  realització  d'obres  de  captació,  embassament,  dipòsit,  conducció  i  depuració  d'aigües  per  al

proveïment.
j) Per a la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
k) Pel desmunt, el terraplenament i la construcció de murs de contenció.
l) Per a l'execució d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra crescudes i inundacions

i la regulació i desviació de cursos d'aigua.
m) Per a la construcció de galeries soterrànies 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.
n) Per a la realització o l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres obres o serveis municipals.

Article 5 Exempcions i bonificacions 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que s'estableixin per

disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.
2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix l'apartat anterior, així ho

faran consignar davant el municipi, mencionant expressament el precepte en què 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.
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Article 6 Subjectes passius
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 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària
que es beneficiïn especialment per a la realització de les obres o per a 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 execució 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 a 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 soterrànies, les empreses subministradores que les
hagin d'utilitzar.

Article 7 
1. Sense perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 12 d'aquesta ordenança general,

les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el
Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en el Registre Mercantil o en
la Matrícula de 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 les obres o en la data en què comenci la prestació de
serveis.

2. En els casos de règim de propietat horitzontal,  la representació de la comunitat de propietaris haurà de
facilitar a l'Administració municipal la relació del nom dels copropietaris, el domicili  i el seu coeficient de
participació de cadascun a la comunitat, per tal de procedir a girar les quotes individuals. 

3. La relació dels copropietaris esmentada en el apartat anterior, haurà de formular-se en el termini màxim d'un
mes des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de l'acord d'imposició i ordenació de contribucions
especials. Si no es fa així, hom s'entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la
qual, se n'ocuparà la mateixa comunitat.

4. Excepcionalment, per raons que en tot cas valorarà l'Ajuntament, podrà acordar-se el desglòs individual de
les  quotes  corresponents  a  cadascun  dels  propietaris,  una  vegada  determinada  les  quotes  a  satisfer  i
notificades a les comunitats.

Article 8. Base imposable 
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 % del cost que el

municipi suporti per a l'execució de les obres o per a l'establiment o ampliació dels serveis.
2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents:
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 d'executar 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 bens d'us

public, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l'Ajuntament o d'immobles cedits en els termes
que  estableix  l'article  145  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  Patrimoni  de  les  administracions
publiques, anteriorment regulat a l'article 77 de la Llei de patrimoni de l'Estat.

d) 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 del Decret 1022/1964 de 15 d’abril, que aprova el text articulat de la Llei de patrimoni de
l'Estat.

e) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucció de plantacions i les que
hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.

f) L'interès del capital invertit en les obres o els serveis quan els municipis haguessin d’apel·lar el crèdit per
finançar  la  part  que  no  cobreixen  les  contribucions  especials  o  la  que  cobreixen  en  el  cas  del  seu
fraccionament general.

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

4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3n, 1.c) d'aquesta ordenança, o de les que facin els
concessionaris  amb aportacions  del  municipi  a  què  es refereix  l'apartat  2.b)  del  mateix  article,  la  base
imposable de les contribucions especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sense
perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En
tot cas, hom respectarà el límit del 90 % a què es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5. A l'efecte 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 a l'apartat 2 de l'article 10è d'aquesta ordenança general.

Article 9 
1. La corporació determinarà en l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que hagi suportat
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i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el
límit, sempre, del 90 % a què es refereix l'article anterior.

Article 10. Quota tributària 
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 a l'efecte de l'Impost
sobre Béns Immobles.

b) Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, es podran distribuir entre les entitats o
societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes
recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 % de
l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva
amortització total.

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4t. m) d'aquesta ordenança general, l'import total de la
contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai
reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament.

2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o l'ampliació dels serveis municipals, hom
atorgués una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de subjecte passiu de les contribucions
especials que s'exaccionen 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 11 
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 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 sols 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 un 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 es sumaran a les longituds de les façanes immediates.

Article 12 Acreditació 
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'acreditació 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 s'hagi aprovat l'acord concret d'imposició i
ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les contribucions especials en funció de
l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han
executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta corresponent.

3. El moment de l'acreditació de les contribucions especials es tindrà en compte a l'efecte de determinar la
persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 6è d'aquesta Ordenança General,
fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la
data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es disposa en
l'apartat  2  d'aquest  article.  Quan  la  persona  que  hi  figuri  com  a  subjecte  passiu  en  l'acord  concret
d'ordenació,  i  això  se li  hagi  notificat,  transmeti  els  drets  sobre  els  béns o explotacions que  motivin  la
imposició en el període comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditació, estarà
obligada a notificar a l'Administració municipal 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
fet  a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la faran 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 fets a la bestreta els haguessin fet persones que no tenen la condició de subjectes passius a
la data de l'acreditació  del  tribut  o bé excedissin  de la quota individual  definitiva  que els  correspongui,
l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent.
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Article 13. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es faran en la forma, els

terminis  i  les  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 14 
1. Una  vegada  determinada  la  quota  que  s'ha  de  satisfer,  el  municipi  podrà  concedir,  a  la  sol·licitud  del

contribuent, el seu fraccionament o ajornament del deute d’aquesta quota per un termini màxim de cinc anys,
havent  de  garantir  el  pagament del  deute tributari,  que  inclourà  l'import  de l'interès  de  demora de  les
quantitats  ajornades,  mitjançant  hipoteca,  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.

3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició de certificació de
descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.

4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjançant
l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa
es cancel·larà la garantia constituïda.

5. D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona en què es facin 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 15 Imposició i ordenació 
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  fer  fins  que  no  s'hagin  aprovat  les  seves  ordenacions
concretes.

3. L'acord d'ordenació o l'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, si de cas hi manca, 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 16 
1. Quan aquest  municipi  col·labori  amb una altra  entitat  local  en l'execució  de les  obres  o l'establiment  o

ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials, s'observaran les regles següents:
a) Cada  entitat  conservarà  les  seves  competències  respectives  conforme  als  acords  concrets  d'imposició  i

ordenació.
b) Si alguna de les entitats 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 a la lletra a) anterior.

2. En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una d'aquestes entitats, quedarà sense efecte
la unitat d'actuació, i cadascuna d'elles haurà d'adoptar per separat les decisions que escaiguin.

Article 17. Col·laboració ciutadana 
1. Els  propietaris  o  els  titulars  afectats  per  les  obres  es  podran  constituir  en  associació  administrativa  de

contribuents i podran promoure l'execució 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 l'execució de les obres o l'establiment o l'ampliació de servei promoguts
del  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 18 
1. 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 19 Infraccions i sancions 
1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que els corresponguin a

cada cas, s'aplicaran les normes contingudes a 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.
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Disposició final 
Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada per l’Ajuntament, en sessió plenària, el dia 28 d'octubre de 2014 i entrarà en
vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2015. El
seu període de vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o la derogació expressa. 
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