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ORDENANÇA NÚM. 1,
GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ
I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS
I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE
Article 1r

Objecte
1. La present Ordenança general és dictada a l’empara del que
es preveu en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals i la disposició addicional quarta, apartat
3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Conté normes comunes, tant substantives com processals, que
es consideraran part integrant de les ordenances, relatives a
la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic
municipals.
2. Es dicta aquesta Ordenança per a regular:
a) Els aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i reguladores de preus públics.
b) Les matèries que necessiten concreció o desenvolupament
per part de l’Ajuntament.

Article 2n.

Normativa aplicable
1. De conformitat amb el que disposa la Llei 7/85, reguladora de
les bases de règim local, i el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos públics locals es faran d’acord amb
el que es preveu en la legislació estatal.
2. Als sols efectes aclaridors i per a facilitar l’actuació dels serveis
competents per a la seva aplicació, s’estableix en els punts
següents la prelació de normes.
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3. Quant a la gestió de tributs, s’aplicaran:
a) Les normes contingudes en aquesta Ordenança i les de l’ordenança del tribut de què es tracti.
b) El Reial Decret Legislatiu 2/2004 i normes concordants.
c) La Llei General Tributària.
4. Quant a la gestió de preus públics i d’altres ingressos de dret
públic, s’aplicaran:
a) Les normes contingudes en aquesta ordenança.
b) Per als preus públics, el Reial Decret Legislatiu 2/2004 i la
Llei 8/89, reguladora de les taxes i dels preus públics.
c) Els preceptes continguts en la legislació específica reguladora del recurs de què es tracti, ja sigui municipal, autonòmic o estatal.
d) La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú.
5. Quant a la recaptació de crèdits tributaris i altres de dret públic
local, seran d’aplicació:
a) Aquesta Ordenança.
b) El Reglament General de Recaptació.
c) Les lleis General Tributària i Pressupostària.
Article 3r.

Àmbit d’aplicació
La present Ordenança general i també les respectives ordenances
particulars, han d’obligar:
a) Àmbit territorial: en tot el territori del terme municipal, i s’aplicarà d’acord amb els principis de residència efectiva i de territorialitat, segons els casos.
b) Àmbit temporal: la data que s’especifica en cada ordenança.
c) Àmbit personal: a totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions, i també a les entitats a què
es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària que, sense
tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o
un patrimoni separat, susceptible d’imposició.

OGG 1. 2
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CAPÍTOL SEGON: DELS TRIBUTS LOCALS.
PRINCIPIS GENERALS DE L’ORDRE TRIBUTARI
Article 4t.

Generalitat de la imposició
L’obligació de contribuir, en els termes que estableix aquesta Ordenança i les respectives ordenances fiscals particulars, és general i
no han de poder aplicar-se altres exempcions, reduccions o bonificacions que les concretament previstes i autoritzades per llei.

Article 5è.

Interpretació
1. Les exempcions, bonificacions o reduccions s’han d’interpretar
en sentit restrictiu i no s’han d’estendre a més supòsits que els
estrictament assenyalats.
2. No s’ha d’admetre l’analogia per estendre més enllà dels seus
termes estrictes l’àmbit del fet imposable i el de les exempcions
i bonificacions.
3. Per tal d’evitar el frau a la llei, s’ha de considerar, a l’efecte
del número anterior, que no existeix extensió del fet imposable
quan es graven fets realitzats amb el propòsit provat d’eludir
l’impost, sempre que produeixin un resultat equivalent en derivar el fet imposable.
Per declarar que existeix frau de llei cal un expedient especial
on l’Administració aporti la prova corresponent i es doni audiència a l’interessat.
4. La sola identitat de l’objecte, de la base o del contribuent i fins
i tot la de tots els elements esmentats, de dos o més contribuents
de caràcter local, no n’invaliden cap, sempre que els conceptes d’imposició siguin diferents.
5. Quan en les ordenances respectives es declari exempt de pagament de tributs l’Estat, aquest benefici no ha d’abastar les
entitats o els organismes que, qualsevol que sigui llur relació
o dependència amb l’Estat, gaudeixin de personalitat jurídica
pròpia i independent i no se’ls reconegui per llei una exempció
especial.

Article 6è.

Elements de la relació jurídica tributària
Pel que fa al subjecte passiu, a les exempcions i bonificacions,
al fet imposable, etc., s’ha d’estar a allò que disposen les ordenances pròpies de cadascun dels impostos, taxes i contribucions
especials.
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Els tributs municipals són:
1. Taxes: aquells tributs el fet imposable dels quals consisteix en
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
en la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim
de Dret públic que es refereixin, afectin, o beneficiïn de forma
particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:
a) Que els serveis o activitats no siguin de sol·licitud voluntària
pels administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud per part dels administrats:
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme la
normativa vigent.
Les taxes per la prestació de serveis no exclouen l’exacció de contribucions especials per l’establiment o ampliació dels dits serveis.
2. Contribucions especials: són aquells tributs el fet imposable dels
quals consisteix en l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o
d’un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la
realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de
serveis públics de caràcter local.
3. Impostos: són aquells tributs que l’Ajuntament té dret a exigir
sense contraprestació, bé directament o per cessió de l’Estat, autoritzats per les lleis, el fet imposable dels quals està constituït per
negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posen de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu com
a conseqüència de la possessió d’un patrimoni, la circulació de
béns o l’adquisició o despesa de la renda.
CAPÍTOL TERCER: DELS PREUS PÚBLICS.
FONAMENT LEGAL I OBJECTE
Article 7è

OGG 1. 4

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es
regeixen pel capítol VI del títol I 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, i d’altres concordants sobre hisendes locals, i per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de les taxes i
dels preus públics. En allò que no preveuen els textos anteriors hi són
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d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança, que s’ha de considerar part integrant de les ordenances respectives de preus públics.
Article 8è.

Objecte
Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions
pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la
realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan,
prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat,
siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats.

Article 9è.

Elements de la relació jurídica
Pel que fa al concepte d’obligat al pagament, a les excepcions de
subjecció, als efectes del pagament, a la determinació del naixement de l’obligació, s’ha d’estar a allò que disposen les ordenances pròpies de cadascun dels preus públics.

Article 10è.

Repercussió de l’IVA en els preus públics
1. Els preus públics a favor de l’Ajuntament acreditaran l’impost
sobre el valor afegit (IVA), d’acord amb la legislació vigent.
2. Aquest mateix règim s’aplicarà als organismes autònoms municipals de caràcter administratiu.
3. Les empreses i organismes autònoms de caràcter mercantil aplicaran l’IVA d’acord amb la legislació vigent.
SECCIÓ SEGONA: ASPECTES COMUNS
CAPÍTOL PRIMER: ASPECTES DE PROCEDIMENT

Article 11è.

Aspectes procedimentals comuns
1. La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de racionalitat i eficàcia, i hom procurarà, així mateix, simplificar
els tràmits que ha de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la
informació administrativa.
2. L’alcalde podrà delegar la firma de les resolucions i dels actes
administratius en els termes indicats en l’article 21.3 de la Llei
7/85 de bases de règim local.
3. Les sol·licituds que els interessats dirigeixin a l’Ajuntament sobre
tramitació de declaracions d’alteracions físiques, econòmiques
i jurídiques dels béns immobles, sol·licituds de concessió de
beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles i el d’activitats
econòmiques, procediments relatius a concessió d’ajornaments
i fraccionaments així com qualsevol altre sol·licitud que afecti
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als procediments de gestió tributària es resoldran en el termini
de sis mesos, llevat dels supòsits a què es refereix el punt 4.
4. Es resoldrà en el termini d’un mes el recurs de reposició previ al
contenciós administratiu en matèria de tributs locals.
Article 12è.

Actes pressumptes
1. Quan hagin transcorregut els terminis indicats en els darrers
articles sense haver resolt i notificat la resolució, es podrà fer
valer l’eficàcia dels actes administratius pressumptes, sense necessitat de sol·licitar a l’òrgan encarregat de la resolució del
procediment la corresponent certificació, des del venciment del
termini màxim en què s’hagués hagut de dictar i notificar la
resolució expressa sense que aquesta s’hagi produït.
2. No obstant l’anterior, en virtut del que disposa l’article 43.5 de
la Llei 30/1992, es podrà sol·licitar de l’òrgan competent per
resoldre la certificació acreditativa del silenci produït, certificació que s’emetrà en el termini màxim de quinze dies des de que
fos sol·licitada.
3. Quan la resolució hagués de dictar-la un òrgan col·legiat,
aquesta certificació serà expedida pel secretari de l’Ajuntament en el termini esmentat.
4. S’entendrà desestimada la sol·licitud quan no hagi recaigut
resolució expressa en el termini legalment establert, en els supòsits que s’indiquen:
a) Concessió d’ajornament i fraccionament en el pagament de
deutes.
b) Resolució del recurs de reposició.
c) Les declaracions d’alteracions físiques, econòmiques i jurídiques dels béns immobles.
d) La concessió de beneficis fiscals en els impostos sobre béns
immobles i el d’activitats econòmiques.
e) Resolució d’altres recursos administratius diferents de l’establert en l’apartat b), que poguessin interposar-se.
f) La sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts, sempre que
amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va
motivar l’ingrés.
g) Altres supòsits previstos legalment.
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CAPÍTOL SEGON: NORMES DE GESTIÓ COMUNES
Article 13è.

Principis generals
1. La gestió dels tributs i dels preus públics, i també la dels altres
ingressos de dret públic, comprèn totes les actuacions necessàries per a la determinació del deute tributari i dels preus públics
i altres ingressos i llur recaptació.
2. Es procurarà unificar en un sol rebut totes les liquidacions de les
taxes que recaiguin sobre bases homogènies.
3. El sistema de gestió dels tributs (liquidació o autoliquidació)
serà el que es determini a l’ordenança fiscal corresponent. No
obstant això, a les administracions públiques i a les taxes dels
expedients iniciats a instància de part i de tramitació telemàtica,
se’ls aplicarà el règim de liquidació per part de la Corporació.

Article 14è.

Oficina del contribuent
Quan l’Ajuntament ho cregui oportú i necessari podrà ordenar
la creació d’una oficina d’atenció al contribuent, la qual estarà
encarregada de facilitar tot tipus d’informació i també podrà, en
tot cas, tramitar les diligències que es considerin oportunes.

Article 15è.

Calendari de pagament
1. Amb caràcter general, s’establirà un calendari fiscal i de preus
públics en el qual es determini el període per abonar els tributs
i preus públics municipals, tots ells de caràcter periòdic.
2. El cobrament de les exaccions de caràcter periòdic s’ajustarà a
les normes 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, de la Llei 8/89, reguladora de les taxes i dels preus
públics, de la Llei General Tributària i de la Pressupostària, i
del Reglament General de Recaptació.
3. Els contribuents o els obligats al pagament de qualsevol ingrés
de dret públic, de caràcter periòdic que tinguin domiciliat el
pagament en una entitat financera, no rebran el tríptic recordatori, no obstant podran rebre informació relacionada amb el
contingut d’aquests.
4. Amb caràcter general, les contribucions especials es giraran en
dos terminis del 50% del pressupost adjudicat en el projecte.
En el cas que les quotes resultants de fer la mitja ponderada (aquesta mitja equival al càrrec en l’IBI) sigui superior a €
450,76, s’establiran tres terminis, amb els següents percentatges del pressupost del projecte:
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1r termini 30%
2n termini 40%
3r termini 30%
El percentatge corresponent al primer termini s’exigirà un cop
s’hagi iniciat l’obra, entenent-se per tal moment el de la signatura de l’acte de comprovació del replanteig o el moment
que informin els serveis tècnics municipals; el 2n termini (40%)
s’exigirà un cop s’hagi certificat el 50% de l’obra executada i
el 3r termini es girarà quan s’hagi finalitzat l’obra i tindrà com
a límit l’import de l’obra certificada.
Si al girar el 2n i següents terminis, l’import total supera el preu
d’adjudicació, es tindrà com a límit aquest.
Excepcionalment, la Corporació, de forma motivada i previ
dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de Gestió
Econòmica i Pressupostària podrà acordar ampliar el nombre
de terminis i fixar els percentatges corresponents.
Si per qualsevol circumstància, amb el 2n o 3r i següents (segons estiguin ordenades les contribucions especials), no es pogués liquidar l’expedient, es podrà girar igualment el termini
que correspongui, fins el límit de l’obra certificada i sens perjudici del que resulti en la liquidació definitiva.
5. Amb caràcter general, les quotes urbanístiques es giraran en
quatre terminis amb els següents percentatges de la quantia
per la qual s’aprovi la imposició de quotes:
1r termini per import de les indemnitzacions i diferències d’adjudicació.
2n termini 30% de la resta de despeses.
3rn termini 40% de la resta de despeses.
4t termini 30% de la resta de despeses.
El primer es girarà amb antelació al moment en que s’hagi de
produir l’ocupació de les finques.
El percentatge corresponent al segon termini s’exigirà un cop
s’hagi iniciat l’obra, entenent-se per tal moment el de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig o el moment que
informin els tècnics municipals; el 3r termini (40%) s’exigirà un
cop s’hagi certificat el 50% de l’obra i el 4t termini es girarà
quan s’hagi finalitzat l’obra i tindrà com a límit l’import de
l’obra certificada més el de les despeses produïdes en relació
a l’expedient i que estiguin contemplades en el compte de liquidació provisional.
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Si al girar el 3r termini o els següents l’import total supera el
preu d’adjudicació més el de les despeses produïdes en relació a l’expedient i que estiguin contemplades en el compte de
liquidació provisional, es tindrà com a límit aquest, salvat que
s’hagi procedit a la seva actualització.
Excepcionalment, la Corporació de forma motivada, i previ
dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de Gestió
Econòmica i Pressupostària podrà acordar ampliar el nombre
de terminis i fixar els percentatges corresponents.
Si per qualsevol circumstància, amb el 4t o darrer termini no es
pogués liquidar l’expedient, es podrà girar igualment aquest
termini, fins el límit de l’obra certificada i sens perjudici del que
resulti en la liquidació definitiva.
Article 16è.

S’entendran estimades les sol·licituds:
a) Quan es tracti de sol·licituds l’estimació de les quals habilitaria
el sol·licitant per a l’exercici de drets preexistents i sempre que
no s’hagin inclòs en cap dels supòsits previstos en l’article 12è.
b) Altres casos en què la normativa de l’aplicació dels quals no en
prevegi la desestimació.

Article 17è.

El domicili
1. Quant al domicili fiscal i al domicili de l’obligat a qualsevol
pagament, s’estimarà el que els subjectes passius tributaris i
els obligats al pagament de preus públics o altres ingressos de
dret públic hagin establert en qualsevol document de naturalesa tributària i altres documents, segons cada cas, mentre no
es tingui a l’Ajuntament un coneixement fefaent d’un altre de
diferent o es rectifiqui mitjançant la comprovació pertinent.
2. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal i el domicili de qualsevol obligat a
pagament, a efectes recaptadors, el domicili serà:
a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.
No obstant, per a les persones físiques que desenvolupin
principalment activitats econòmiques es podrà considerar
com a domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats
desenvolupades.
b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei
general tributària, el seu domicili social.
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c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment permanent, s’aplicaran les normes
dels apartats a) i b).
3. Mitjançant compareixença a les oficines de l’Ajuntament, el
contribuent i l’obligat al pagament de qualsevol tribut, preu
públic o altre crèdit pot designar un altre domicili propi o del
seu representant, amb el fi de rebre-hi les notificacions administratives.
4. En tot cas, els subjectes tant d’una relació jurídica tributària com
d’una altra relació jurídica de la qual es deriva un pagament,
estan obligats a declarar les variacions respecte al seu domicili
i a posar de manifest les incorreccions que poguessin observarse en les comunicacions dirigides des de l’Ajuntament.
5. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de
sis mesos cada any natural estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol.
Article 18è.

Deure de col·laboració
1. Tota persona natural o jurídica, privada o pública, pel simple
deure de col·laboració amb l’Administració, té l’obligació, a
requeriment d’aquella, de proporcionar-li tota mena de dades,
informes o antecedents amb transcendència tributària i d’altres
determinants de relacions que acrediten l’obligació d’un pagament d’un preu públic, deduïts de les seves relacions amb altres
persones.
2. En particular, les persones o les entitats dipositàries de diner
en efectiu o en comptes, valors i d’altres béns de deutors de
l’Administració municipal en període executiu, estan obligats a
informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments
que, en exercici de les funcions legals, s’efectuïn.
3. L’incompliment de les obligacions de prestar la col·laboració
a què es refereix aquest article, podrà originar la imposició
de sancions, segons el que s’estableix en la Llei General Tributària, en la Llei General Pressupostària i en les normes sobre
procediment sancionador.

Article 19è.

Procediment de notificació personal
1. Les notificacions de les liquidacions de dèbits i de les sancions de
venciment no periòdic o que, essent-ho, es tracti de liquidacions
per alta, i sense el sistema d’autoliquidació, es practicaran d’acord
amb el que disposa l’article 110 de la Llei general tributària.
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No obstant això, no serà preceptiva la notificació expressa de
la corresponent liquidació quan aquesta s’ajusti a la declaració
presentada, la qual cosa s’advertirà a l’imprès de declaració.
2. En les notificacions de les liquidacions hi hauran de constar els
elements essencials de la liquidació en els termes indicats en la
legislació vigent.
3. Conseqüència del primer intent de notificació pot ser:
a) Que la notificació sigui entregada a l’interessat. En aquest
cas, el notificador ha de retornar a l’Ajuntament el justificant
de rebuda amb la firma del receptor i amb la data en que
té lloc la recepció.
b) Que la notificació s’entregui a una persona que no sigui
l’interessat, però que es trobi en el domicili d’aquest. En tal
cas, hauran de constar en el justificant de rebuda la firma i
la identitat de la persona que es fa càrrec de la notificació.
c) Que l’interessat o el seu representant rebutgi la notificació.
En aquest cas, s’especificaran les circumstàncies de l’intent
de notificació i es tindrà per efectuada.
d) Que no sigui possible entregar la notificació. En aquest cas,
el notificador registrarà en la targeta del justificant de rebuda el motiu que ha impossibilitat l’entrega i el dia i hora en
què ha tingut lloc l’intent de notificació.
4. En el supòsit del punt 3.d) relatiu a l’intent de notificació personal amb resultat infructuós, per absència de l’interessat, se’n
farà un segon intent, en dia i hora diferents a aquells en què
tingué lloc el primer. El resultat d’aquesta segona actuació pot
ser igual a l’assenyalat en els apartats a), b), c) i d) del punt 3 i
n’haurà de quedar la deguda constància en la targeta de justificant de rebuda que serà retornada a l’Ajuntament. És suficient
un sol intent quan el destinatari consti com a desconegut en el
dit domicili o lloc.
Article 20è.

Publicació en el BOP
1. Si els intents de notificació personal a que es refereix l’article
anterior en el punt 4, han resultat infructuosos, l’Ajuntament podrà optar a deixar-ne avís a la bústia de l’immoble assenyalat
com a domicili, prèviament a la publicació. Altrament, es citarà
l’interessat o al seu representant per a ser notificats per compareixença per mitjà d’anuncis que s’han de publicar per una
sola vegada per cada interessat en el BOP. Aquests anuncis
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també es poden exposar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
corresponent a l’últim domicili fiscal conegut. En el cas que
l’últim domicili conegut radiqui a l’estranger, l’anunci es pot
exposar al consolat o a la secció consultar de l’ambaixada
corresponent.
2. De les actuacions realitzades conforme a l’anteriorment assenyalat, n’haurà de quedar constància en l’expedient i de qualsevol circumstància que hagués impedit l’entrega al domicili
designat per a la notificació.
3. En la publicació als butlletins oficials constarà la relació de
notificacions pendents amb la indicació de l’obligat tributari
o el seu representant, el procediment que les motiva, l’òrgan
competent de la seva tramitació i el lloc i termini en què el seu
destinatari ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas, la
compareixença s’ha de produir en el termini de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el BOP. Transcorregut aquest termini sense comparèixer la
notificació s’entén produïda a tots els efectes legals l’endemà
del venciment del termini assenyalat.
Article 21è.

Padrons, matrícules o registres
1. Els tributs i els preus públics de caràcter periòdic es gestionaran
en el padró o en la matrícula.
2. Les dades que han de contenir els padrons, a més de les dades
específiques que cadascun d’ells requereixi, segons les característiques dels tributs i dels preus públics, seran les següents:
a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu o de l’obligat al
pagament, o el seu representant en aquesta ciutat.
b) Finca, establiment o element objecte del tribut. I en el cas
dels preus públics, la prestació del servei o l’aprofitament
especial o ocupació de la via pública de què es tracti.
c) Base d’imposició.
d) Tarifa aplicable.
e) Quota assignada.

Article 22è.

Aprovació i publicació
Un cop aprovats el padró o la matrícula, s’exposaran al públic
mitjançant edictes publicats en el BOP, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el diari de major difusió de la ciutat durant el ter-
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mini d’un mes, per a l’examen i les reclamacions que hom pugui
fer-hi, per a la interposició del recurs de reposició previ al contenciós administratiu en el cas dels tributs, i per a la formulació del
recurs contenciós administratiu en el supòsit dels preus públics.
Article 23è.

Revisió i actualització dels padrons
1. Les altes presentades pels interessats o descobertes per l’acció
investigadora de l’Administració municipal, han de tenir efecte
des de la data en què per disposició de cada ordenança neix
l’obligació de contribuir, i han de ser incorporades definitivament al padró, matrícula o registre de l’any següent.
2. Les sol·licituds de baixa han de ser formulades pels subjectes
passius o pels obligats al pagament, i una vegada comprovades per la inspecció produirà efectes.

Article 24è

L’Ajuntament podrà exigir en matèria de tributs i de preus públics
la seva autoliquidació o dipòsit previ, en els casos legalment admissibles.
Les autoliquidacions i declaracions-liquidacions s’hauran d’ingressar al temps de la seva presentació, salvat que la normativa específica reguladora del tribut disposi altra cosa. Cas de no efectuar-se l’ingrés, al dia següent podrà iniciar-se el procediment de
constrenyiment amb els recàrrecs corresponents previstos a l’art.
28 de la Llei General Tributària.
Així mateix, d’acord amb allò que disposa l’article 27 de la Llei
General Tributària, a les autoliquidacions i declaracions-liquidacions presentades fora de termini sense requeriment previ, se’ls aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent, si s’efectuen dins els
3, 6 o 12 mesos següents, respectivament i amb exclusió de l’interès de demora i les sancions que s’haguessin pogut exigir. Transcorreguts aquests terminis se’ls aplicarà un recàrrec del 20 per cent,
amb exclusió de les sancions però no dels interessos de demora.
CAPÍTOL TERCER: AJORNAMENT I FRACCIONAMENT

Article 25è

1. Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes per
ingressos de dret públic, tributaris o no tributaris, d’un import
igual o superior a 60 €, tant en període voluntari com en període
executiu, prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament quan la
seva situació econòmico-financera l’impedeixi efectuar de forma transitòria el pagament en els terminis establerts.
2. Els acords d’ajornament o fraccionament que s’acordin s’adoptaran en els termes indicats en la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i particular en aquesta Ordenança.
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3. El cobrament dels ajornaments o fraccionaments s’efectuarà
necessàriament per domiciliació bancària. El càrrec en compte
es realitzarà el dia 5 de cada mes, llevat que sigui dissabte o
festiu en el qual cas es realitzarà el següent dia hàbil.
El comptes designats pels obligats al pagament hauran de complir les següents condicions:
a) Ser de titularitat de l’obligat al pagament o d’una persona
que expressament hagi autoritzat el càrrec en compte.
b) Tractar-se d’un compte que admeti la domiciliació dels pagaments.
4. Les taxes per timbre municipal i aquells deutes que siguin de
pagament previ indispensable per a la continuació del procediment corresponent, solament es podran fraccionar quan
l’Ordenança fiscal corresponent ho permeti i en les condicions
que en aquesta es regulin.
Article 26è

Sol·licitud
1. La sol·licitud es dirigirà a l’Ajuntament, a qui correspon l’apreciació de la situació de tresoreria de l’obligat al pagament en
relació amb la possibilitat de satisfer els deutes.
Es posarà a disposició dels interessats un model de sol·licitud
on s’indicaran els criteris de concessió i denegació, així com la
necessitat de justificar les dificultats econòmico-financeres i els
documents que s’han d’aportar.
2. Les sol·licituds es poden presentar en els següents terminis:
a) Deutes en període voluntari d’ingrés o de presentació de les
autoliquidacions: dins del termini d’ingrés en període voluntari.
Pel que fa a les autoliquidacions presentades fora de termini, només s’entén que la sol·licitud es presenta en període
voluntari quan la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es
presenti juntament amb l’autoliquidació extemporània.
b) Deutes en període executiu: en qualsevol moment del procediment abans de la notificació de l’acord d’alienació dels
béns embargats.

3. Les sol·licituds han de contenir les següents dades:
a) Nom i cognoms, raó social o denominació completa, NIF,
CIF o NIE i domicili fiscal de l’obligat al pagament i, si s’escau de la persona que el representi.
b) Identificació del deute pel qual sol·licita l’ajornament o fraccionament, indicant almenys l’import, el concepte, la data
de finalització del termini d’ingrés en període voluntari i la
identificació del valor.
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c) Causes que motiven la sol·licitud d’ajornament o fraccionament.
d) Termini o terminis que sol·licita d’acord amb l’establert en
l’article 27è d’aquesta Ordenança.
e) Garantia que s’ofereix, conforme al que disposa l’article
30è d’aquesta Ordenança.
f) Ordre de domiciliació indicant el número de codi compte
client i les dades identificatives de l’entitat de crèdit que hagi
d’efectuar el càrrec en compte. S’aportarà justificació documental de la titularitat del compte.
g) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
4. A la sol·licitud s’han d’adjuntar els següent documents:
a) Compromís d’aval solidari d’una entitat de crèdit o societat
de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució,
llevat que d’acord amb aquesta Ordenança no resulti exigible.
b) Els documents que acreditin la representació, si s’escau.
c) Els documents i justificants que provin l’existència de dificultats econòmico- financeres que li impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini establert.
d) Si es tracta d’autoliquidació, còpia d’aquesta o assenyalar
el dia i procediment en què es va presentar.
e) Si s’escau, sol·licitud de compensació durant la vigència de
l’ajornament o fraccionament amb els crèdits que es puguin
reconèixer a favor seu durant el mateix període de temps
sense perjudici del que disposa l’article 52.2 del Reglament
general de recaptació, segon paràgraf.
5. Si la garantia que s’ofereix no consisteix en aval o assegurança
de caució, s’ha d’aportar:
a) Justificació documental de la impossibilitat d’obtenir un aval
solidari d’una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució, en la qual constin
les gestions efectuades per obtenir-lo.
b) Valoració dels béns immobles oferts en garantia efectuada
per empreses o professionals especialitzats i independents,
Nota simple informativa del Registre de la Propietat i certificat de la situació vigent de les càrregues si n’hi haguessin.
c) Balanç i compte de resultats de l’últim exercici tancat i informe d’auditoria, si n’hi ha, en cas de tractar-se d’empresari o
professional obligat per llei a portar comptabilitat.
d) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació que justifiqui
la possibilitat de complir l’ajornament o fraccionament sol·
licitat.
e) Si l’obligat al pagament no és empresari o sent-ho no està
obligat a portar la comptabilitat, haurà d’aportar:
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- Nòmina o pensió de jubilació, invalidesa o de prestació
d’atur.
- La darrera declaració de l’IRPF o en el cas de no estar obligat a presentar declaració, certificats de retencions dels pagadors dels diversos rendiments.
6. Si es sol·licita la dispensa total o parcial de garantia, s’ha d’aportar:
a) Declaració responsable i justificació documental que manifesti estar mancat de béns o no posseir-ne altres que els
oferts en garantia.
b) Justificació documental de la impossibilitat d’obtenir un aval
solidari d’una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució, en la qual constin
les gestions efectuades per obtenir-lo.
c) Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe
d’auditoria, si n’hi ha, en cas d’empresaris o professionals
obligats per llei a portar comptabilitat.
d) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació que justifiqui la
possibilitat de complir l’ajornament o fraccionament sol·licitat.
e) Si l’obligat al pagament no és empresari o sent-ho no està
obligat a portar la comptabilitat, haurà d’aportar:
- Nòmina o pensió de jubilació, invalidesa o de prestació d’atur.
- La darrera declaració de l’IRPF o en el cas de no estar
obligat a presentar declaració, certificats de retencions
dels pagadors dels diversos rendiments.
7. Si la sol·licitud no reuneix els requisits anteriors, es requerirà el
sol·licitant per a què en un termini de 10 dies comptats a partir
del següent al de la notificació del requeriment, esmeni el defecte
o aporti els documents que hi manquin, amb l’advertiment de què
transcorregut aquest termini sense haver atès el requeriment, es tindrà per no presentada la sol·licitud i s’arxivarà sense més tràmit.
Article 27è

Criteris de concessió
1. Es podrà sol·licitar l’ajornament o fraccionament dels deutes
d’un import superior a 60 €.
2. En funció de l’import del deute els criteris de concessió són els
següents:
a) Els deutes d’import comprès entre els 60 i els 300 € podran
fraccionar-se per un període màxim de 3 mesos.
b) Els deutes d’import superior a 300 € i fins a 2.000 € podran
fraccionar-se per un període de 3 a 8 mesos. Import mínim
mensual: 100 €.
c) Els deutes d’import superior a 2.000 € i fins a 6.000 € podran
fraccionar-se per un període de 8 a 12 mesos. Import mínim
mensual: 250 €.
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d) Els deutes d’import superior a 6.000 € i fins a 18.000 € podran
fraccionar-se per un període de 12 a 18 mesos. Import mínim
mensual: 500 €.
e) Els deutes d’import superior a 18.000 € i fins a 60.000 € podran fraccionar-se per un període de 18 a 30 mesos. Import
mínim mensual 1.000 €
f) Els deutes d’import superior a 60.000 € podran fraccionar-se per
un període de 30 a 60 mesos. Import mínim mensual 2.000 €
Per a la determinació de l’import mínim mensual per a cada tram
no es computarà l’import corresponent als interessos de demora
del fraccionament.
3. Els deutes d’import superior als 3.000 € solament es podran fraccionar en períodes mensuals, llevat que es garanteixi el deute amb
aval bancari, en el qual cas es podrà concedir un ajornament.
4. Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva de l’exercici en curs inclosos en els padrons anuals i no acollits al sistema
de pagament a terminis i d’import superior a 3.000 €, es podran
fraccionar en període voluntari un màxim de 12 mesos, llevat que
es garanteixi el deute amb aval bancari, en el qual cas s’aplicaran els criteris de concessió dels apartats 2 i 3 d’aquest article.
5. Per a determinar quin és l’import del deute l’ajornament o fraccionament del qual es sol·licita es computarà:
- deutes en període voluntari: import principal
- deutes en període executiu: import principal, recàrrec del període executiu, interessos de demora meritats i costes.
6. El còmput inicial per a determinar els períodes màxims dels
ajornaments o fraccionaments es realitzarà:
- pels deutes en període voluntari: des de l’últim dia de pagament.
- pels deutes en període executiu: des de la data de la sol·
licitud de l’ajornament o fraccionament.
7. Els fraccionaments tindran una periodicitat mensual amb venciment el dia 5 de cada mes, llevat que sigui dissabte o festiu en
el qual cas passarà al següent dia hàbil.
8. Amb caràcter general es denegaran les següents sol·licituds:
a. Les presentades per obligats al pagament que hagin incomplert ajornaments o fraccionaments concedits o que no hagin formalitzat les garanties.
b. Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes aïllats si hi ha deutes pendents en període executiu.
c. Les presentades amb petició de dispensa total o parcial de
garantia per empreses que siguin inviables.
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Article 28è

Tramitació de les sol·licituds
1. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament
en període voluntari impedeix l’inici del període executiu, però
no el meritament dels interessos de demora.
2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament o fraccionament
en període executiu no impedirà la iniciació o la continuació
del procediment de constrenyiment durant la tramitació de la
sol·licitud. En particular es continuarà el procediment de constrenyiment si en la data de la sol·licitud s’està tramitant l’embargament d’algun dels següents béns: diners en comptes oberts
en entitats de crèdit; crèdits, efectes, valors i drets realitzables
en l’acte; sous, salaris i pensions.
Sí s’hauran de suspendre les actuacions d’alienació dels
béns embargats.
3. Rebuda la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es podrà
demanar al Servei de Control i Estudis Econòmics d’aquest Ajuntament que informi si els documents aportats per l’obligat al pagament justifiquen suficientment les dificultats econòmico-financeres transitòries al·legades i si s’estima que podrà fer front als
pagaments derivats de l’ajornament o fraccionament sol·licitat.
S’entendrà per manca de tresoreria l’absència o escassesa de
recursos líquids suficients per part de l’obligat al pagament per
cancel·lar les seves obligacions immediates.
Tractant-se de persona jurídica o professional obligat per Llei
a portar comptabilitat, l’avaluació de la manca de tresoreria o
liquiditat s’efectuarà a través dels comptes de balanç de situació
tancat a la data més pròxima possible a la de petició de l’ajornament o fraccionament.
Tractant-se de persona física no obligada a portar comptabilitat, l’avaluació de la seva situació financera es realitzarà en
base a les declaracions de l’IRPF i altra documentació relativa
als ingressos aportada pel sol·licitant.
Es podrà requerir al sol·licitant l’aportació de documentació
addicional si es considera necessari per avaluar la situació
econòmico-financera.
Si es demana la dispensa total o parcial de garanties, es donarà trasllat al Servei de Control i Estudis Econòmics, dels
documents que preveu l’apartat 6è de l’article 26è d’aquesta
Ordenança, a fi que informi si procedeix acordar la dispensa
sol·licitada, d’acord amb el que disposa l’article 82.2 b) de
la Llei general tributària, l’article 50 del Reglament general de
recaptació i aquesta Ordenança.
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4. Mitjançant decret es podran aprovar uns criteris objectius
d’avaluació de la situació econòmica financera i de la capacitat del sol·licitant per fer front a l’acord de fraccionament que se
li concedeixi. Es demanarà informa al Servei de Control i Estudis
Econòmics per a l’elaboració de la proposta corresponent.
5. Durant la tramitació i fins a la resolució definitiva, l’obligat al
pagament ha d’efectuar els pagaments en els terminis que proposi en la seva sol·licitud. Així mateix, si s’estima que la complexitat de l’expedient pot comportar demores en la seva resolució, es pot acordar un calendari provisional de pagaments
fins a la resolució, el qual podrà incloure terminis diferents als
proposats pel sol·licitant i el substituirà a tots els efectes.
La no realització d’aquests pagaments serà motiu suficient per
acordar la denegació de l’ajornament o fraccionament pel fet
de concórrer dificultats econòmico-financeres de caràcter estructural.
6. Les sol·licituds de modificació de les condicions d’un ajornament o fraccionament concedit no tindrà, en cap cas, efectes
suspensius. La tramitació i resolució d’aquestes sol·licituds
es regirà per les mateixes normes que les establertes per les
sol·licituds d’ajornament o fraccionament generals.
Article 29è

Resolució
1. L’òrgan competent per a la resolució de la sol·licitud és l’Alcalde.
Per a deutes d’import inferior a 3.000 €, i sempre que es reuneixin els requisits establerts per a la seva concessió, s’entendran concedits en el moment de la sol·licitud sense necessitat
de resolució expressa.
2. En els fraccionaments no podran acumular-se en una mateixa
fracció deutes en període executiu i deutes en període voluntari. Els deutes en període executiu s’hauran d’incloure en les
primeres fraccions.
3. Es declararan inadmissibles les sol·licituds d’ajornament o fraccionament en els supòsits i amb els efectes que preveu l’article 47 del Reglament general de recaptació. En concret les
sol·licituds reiteratives d’altres prèviament denegades quan no
continguin modificació substancial respecte d’aquella i, en particular, quan aquesta reiteració tingui per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió recaptadora.
La inadmissió implicarà que la sol·licitud d’ajornament o fraccionament es tingui per no presentada a tots els efectes.
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4. La desestimació de la sol·licitud tindrà els efectes previstos en
l’apartat 4 de l’article 52 del Reglament general de recaptació,
depenent de si es va presentar en període voluntari o en període executiu d’ingrés.
5. Les resolucions s’hauran de notificar en el termini de 6 mesos.
Transcorregut aquest termini la sol·licitud es podrà entendre
desestimada als efectes d’interposar el recurs corresponent o
esperar la resolució expressa.
6. En la notificació de la resolució en què es concedeixi l’ajornament o el fraccionament s’advertirà de les conseqüències de
la falta de pagament, de la no constitució de la garantia en el
termini establert quan sigui preceptiva i s’incorporarà el càlcul
dels interessos de demora associats a cada un dels terminis
d’ingrés concedits.
Així mateix, si l’ajornament o fraccionament es concedeix amb
dispensa parcial o total de garantia, s’advertirà el sol·licitant
que queda obligat durant el període a què s’estengui aquell
a comunicar qualsevol variació econòmica o patrimonial que
permeti garantir el deute.
7. En la resolució de concessió d’ajornament o fraccionament
amb garanties diferents de l’aval bancari o concedits amb dispensa total o parcial de garanties, es farà constar que des del
moment de la resolució s’entén formulada sol·licitud de compensació dels deutes amb els crèdits que puguin concórrer al
seu favor, sense perjudici que això pugui comportar venciments anticipats dels terminis i la regularització del càlcul dels
interessos de demora.
Article 30è

Garanties
1. Amb caràcter general el sol·licitant oferirà la garantia en forma
d’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució.
No obstant, les societats de capital 100 % municipal que sol·licitin
un ajornament o fraccionament de deutes no hauran de presentar
aval, sense perjudici d’altres garanties que sí resultin necessàries, sempre que l’empresa ho sol·liciti i acrediti dificultats de
tresoreria.
2. Es dispensarà a l’obligat al pagament de la constitució de garanties quan l’import de la totalitat dels seus deutes de dret
públic no excedeixin de 6.000 € o de 3.000 € si es sol·licita
ajornament de pagament.
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Si l’obligat té concedit altres fraccionaments, per al càlcul de
límit establert per a la constitució de garanties, es computarà
l’import que hi resti pendent.
3. Quan es justifiqui que no és possible obtenir un aval d’entitat
de crèdit es podrà admetre com a garantia la constitució d’hipoteca immobiliària unilateral a favor de l’Ajuntament sobre
béns immobles situats a la ciutat de Tarragona. Serà necessari
que s’aporti certificat de càrregues inscrites en el Registre de
la Propietat i certificat del seu saldo pendent. La Recaptació
executiva informarà sobre la suficiència de la garantia atès el
valor del bé i les circumstàncies que hi concorrin.
4. L’obligat al pagament podrà sol·licitar que l’Ajuntament adopti
mesures cautelars, en substitució de les garanties previstes en
els apartats anteriors. Entre d’altres, es podran acceptar les
següents:
a. La retenció dels pagaments derivats d’obligacions reconegudes al seu favor, inclosos els certificats d’obra aprovats, fins
que es cancel·li el deute.
b. L’embargament preventiu de béns i drets de l’obligat, del
que es practicarà anotació preventiva d’embargament en el
Registre públic corresponent, quan a criteri de la Recaptació
executiva, atès el valor del bé i les seves circumstàncies,
sigui suficient.
Els efectes de les mesures cautelars cessaran quan es cancel·li
el deute o quan a sol·licitud de l’interessat, s’acordi la seva
substitució per una altra garantia que s’estimi suficient.
5. No s’admetrà com a mesura cautelar l’embargament preventiu
de béns i drets quan s’hagi ordenat o sigui possible ordenar,
l’embargament executiu en el curs del procediment de constrenyiment que es tramita pel cobrament dels deutes que s’han de
garantir.
No obstant, si a judici del cap de la Recaptació Executiva, l’embargament practicat en l’expedient de constrenyiment garanteix
suficientment el deute, no serà necessari aportar nova garantia.
6. La garantia ha de cobrir l’import principal del deute, els interessos de demora que generi l’ajornament o fraccionament
comptats des del dia següent al venciment del termini d’ingrés
en període voluntari i un 25 per 100 de la suma d’ambdues
partides.
7. La garantia s’ha de formalitzar en el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la notificació de l’acord de
concessió, l’eficàcia del qual queda condicionada a aquesta
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formalització. Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari d’ingrés, transcorregut el termini de dos mesos sense que
s’hagin formalitzat les garanties, s’iniciarà el període executiu
al dia següent del venciment d’aquest termini i s’exigiran els
interessos de demora meritats des del dia següent al venciment
del període voluntari d’ingrés, sense perjudici dels que es meritin posteriorment. Si la sol·licitud va ser presentada en període
executiu, s’iniciarà o continuarà el procediment de constrenyiment i s’exigiran els interessos de demora quan correspongui.
8. Les costes de la constitució de les garanties aniran a càrrec de
l’obligat al pagament.
Article 31è

Càlcul de l’import dels ajornaments i fraccionaments.
1. L’import a pagar en el venciment d’un ajornament o fraccionament,
sol·licitat en període voluntari de pagament, inclourà l’import del
principal més els interessos de demora meritats per cada venciment.
2. L’import a pagar en el venciment d’un ajornament o fraccionament, sol·licitat en període executiu de pagament, inclourà
l’import del principal, el recàrrec del període executiu meritat
en la data de la sol·licitud i els interessos de demora meritats
per cada venciment.

Article 32è

Interessos de demora
1. Els deutes ajornats o fraccionats, exclòs si s’escau del recàrrec executiu, meriten interessos de demora en els termes de l’article 26.6 de la
Llei general tributària i 53 del Reglament general de recaptació.
2. Per al còmput dels interessos s’aplicaran aquestes regles:
a) En cas d’ajornament: s’han de calcular interessos de demora
sobre el deute ajornat pel temps comprès entre l’endemà del
venciment del termini d’ingrés en període voluntari i la data
del venciment del termini concedit.
b) En cas de fraccionament: s’han de calcular els interessos
de demora per cada fracció de deute des de l’endemà del
venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins a la
data del venciment del termini concedit.
Si l’ajornament o fraccionament s’ha sol·licitat en període
executiu la base per al càlcul no inclourà el recàrrec del
període executiu.
Si l’ajornament o el fraccionament s’estén més enllà de l’any
en curs i per tant es desconeix el tipus d’interès aplicable, es
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calcularà en base al tipus vigent i posteriorment es regularitzarà en funció del nou tipus d’interès aplicable.
3. En el supòsit de denegació d’un ajornament o fraccionament
sol·licitat en període voluntari s’hauran de liquidar els interessos de demora meritats des del dia següent al del venciment
del termini d’ingrés en període voluntari fins a la data de l’ingrés realitzat durant el termini obert amb la notificació de la
denegació. Si no s’ha realitzat l’ingrés dintre d’aquest termini,
es liquidaran els interessos de demora fins a la data del seu
venciment.
En el supòsit de denegació d’un ajornament o fraccionament
sol·licitat en període executiu s’hauran de liquidar els interessos
de demora meritats des del dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari, quan es realitzi el pagament
abans de que conclogui el termini establert en l’article 62.5 de
la Llei general tributària.
4. Si es realitza el pagament del deute abans de la resolució de la
sol·licitud d’ajornament o fraccionament, s’hauran de liquidar
els interessos de demora meritats en els termes assenyalats
en l’apartat anterior. S’arxivarà l’expedient d’ajornament o
fraccionament.
Article 33è

Liberalització de garanties
1. Les garanties seran retornades una vegada comprovat el pagament total del deute, inclosos els recàrrecs, interessos i costes.
en els supòsits de fraccionaments garantits amb avals per cada
termini, quan es pagui cadascun d’ells.
2. L’Alcalde ordenarà la cancel·lació de la garantia prestada mitjançant decret on farà constar l’extinció del dret o causa de
cancel·lació, amb la constància d’haver-se pagat el deute.

Article 34è

Efectes de l’incompliment de l’ajornament o fraccionament
1. La falta de pagament al venciment d’algun dels terminis de
l’acord d’ajornament o fraccionament comportarà la seva
cancel·lació.
Si la sol·licitud va ser presentada en període voluntari, s’iniciarà
el període executiu per al cobrament del deute pendent.
Si la sol·licitud va ser presentada en període executiu, s’iniciarà o continuarà el procediment de constrenyiment pel al cobrament del deute pendent.
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2. Si s’haguessin constituït garanties s’executaran en el procediment de constrenyiment si no consta pagat el deute en el termini de l’article 62.5 de la Llei general tributària.
CAPÍTOL QUART: SISTEMA DE PAGAMENT A TERMINIS EN
PERÍODE VOLUNTARI DELS TRIBUTS DE VENCIMENT PERIÒDIC I
NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA.
Article 35è

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva inclosos
en els padrons anuals, podran fer-se efectius en període voluntari de pagament en fins a 10 terminis mensuals dins de l’exercici de meritació.
1. Requisits:
a) S’inclouran tots els tributs de cobrament periòdic de l’exercici en curs a què estigui obligat el contribuent.
b) L’import mínim del total de rebuts ha de ser de 60 €.
c) S’han de domiciliar els pagaments en un únic compte bancari.
d) No tenir deute pendent en període executiu, llevat que
aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa.
e) No haver perdut el dret a gaudir d’aquest sistema de pagament en els dos anys anteriors o en tres anys anteriors
alternatius.
2. Sol·licitud i terminis de pagament:
Els obligats al pagament interessats en acollir-se al sistema de
pagament a terminis hauran de presentar la seva sol·licitud
fins al dia 20 de juny o hàbil posterior de l’exercici a què es
refereix la petició.
a) Sol·licituds presentades fins l’últim dia hàbil de gener de
l’any en curs o d’anys anteriors prorrogades: es pagaran en
10 terminis, el dia 5 de cada mes, de març a desembre.
b) Sol·licituds presentades amb posterioritat a l’últim dia hàbil
de gener i fins al dia 20 de juny o hàbil posterior de l’any
en curs: es cobraran el dia 5 de cada mes dels mesos que
restin fins al termini del mes de desembre de l’any en curs.
Des de la data de la sol·licitud, l’obligat al pagament quedarà adherit al sistema de pagament a terminis, llevat que l’Ajuntament notifiqui
la denegació per incompliment dels requisits de l’apartat 1 anterior.
L’acolliment al sistema de pagament a terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que l’interessat no
hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits de
l’apartat 1 d’aquest article.
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No s’admetrà una nova sol·licitud d’acolliment al pagament a
terminis, per al mateix exercici a què prèviament s’hagi renunciat.
3. Determinació de l’import dels terminis:
L’import de cada termini serà el resultat de dividir l’import total
dels tributs periòdics a què resulti obligat el contribuent pel número de terminis corresponent. Fins a l’aprovació dels padrons
fiscals de l’any en curs, es prendran com a base de càlcul per
a cada tribut, els rebuts pagats l’any anterior.
Durant l’any es realitzaran les regularitzacions per les diferències que resultin de l’aprovació dels corresponents padrons fiscals.
Es tramitaran d’ofici les devolucions que resultin a favor del
contribuent.
Per obtenir un certificat d’estar al corrent de pagament de qualsevol dels tributs inclosos en aquesta modalitat de pagament,
serà necessari que s’hagi realitzat el pagament íntegre del tribut de què es tracti.
4. Efectes de l’incompliment:
L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua
automàtica del dret a gaudir d’aquest sistema de pagament,
passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant,
havent-se de liquidar el deute dintre del període voluntari establert per cada tribut si aquest encara no s’hagués esgotat, o en
període executiu en cas contrari.
Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament es podrà distribuir
proporcionalment l’import d’un termini impagat entre la resta
de terminis pendents de pagament, sempre que:
- no es produeixi l’impagament de més de dos terminis en un
exercici i,
- el termini impagat no sigui l’últim.
No s’admetrà una nova sol·licitud d’acolliment al sistema de
pagament a terminis, quan s’hagi produït un incompliment en
el pagament d’algun dels terminis durant dos anys consecutius
o durant tres anys alternatius.
5. Cancel·lació voluntària:
L’obligat al pagament podrà sol·licitar la cancel·lació del sistema de pagament a terminis amb efectes a partir de l’exercici
següent. Així mateix, pot sol·licitar cancel·lar-lo per a l’exercici
en curs, amb els mateixos efectes que la cancel·lació per incompliment de l’apartat 4 anterior.
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CAPÍTOL CINQUÈ: DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS
Article 36è.

Iniciació
El procediment de devolució d’ingressos indeguts es formalitzarà
d’acord amb l’establert als articles 32 i 221 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, en el Reial Decret 520/2005,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, pels articles
no derogats del Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel
qual es regula el procediment per a la realització de devolucions
d’ingressos indeguts de naturalesa tributària, i l’Ordre de 22 de
març de 1991 per la qual es desenvolupa el citat reial decret.
Aquest procediment s’aplicarà a qualsevol devolució d’ingressos
indeguts sigui quina sigui llur naturalesa.
1. Amb caràcter general, el procediment s’iniciarà a instància de
l’interessat, que en l’escrit hi haurà de fer constar:
a) El seu número d’identificació fiscal.
b) Justificació de l’ingrés indegut.
c) Núm. de compte corrent on vol que s’efectuï la transferència bancària.
2. No obstant el que es disposa en el punt anterior, podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents:
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària o
de preus públics, aquesta sigui anul·lada.
b) Quan s’hagi produït una duplicitat verificada del pagament.
c) Quan la improcedència de l’ingrés hagi estat comprovada
per la inspecció fiscal.
3. El reconeixement del dret a la devolució originarà el naixement
d’una obligació reconeguda, que com a tal haurà de comptabilitzar-se i restarà subjecta al procediment d’ordenació de pagament i al pagament material, el qual es realitzarà mitjançant
transferència bancària.
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CAPÍTOL SISÈ: PROCEDIMENT DE REVISIÓ
Article 37è.

Recurs de reposició
1. Contra els actes administratius dictats per l’Ajuntament d’aplicació i efectivitat dels tributs propis i de la resta d’ingressos de
dret públic, solament es podrà interposar recurs de reposició
en els termes previstos a l’article 14 del RDL 2/2004, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Serà competent per resoldre el recurs de reposició l’òrgan que
hagi dictat l’acte administratiu impugnat. No obstant, quan un
òrgan actua per delegació, la resolució del recurs correspondrà a l’òrgan delegant.
3. La provisió de constrenyiment, les diligències d’embargament
i l’acord d’alienació dels béns embargats, podran ser impugnats mitjançant recurs de reposició davant del Tresorer.
4. Contra la desestimació del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós administratiu de conformitat amb la
normativa vigent.
5. Per interposar el recurs de reposició no serà necessari el previ
pagament de la quantitat exigida; no obstant, la interposició
del recurs no aturarà l’acció administrativa de cobrament, llevat que l’interessat sol.liciti dintre del termini d’interposició del
recurs la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i aporti
garantia que cobreixi la totalitat del deute impugnat, en el
qual cas s’atorgarà la suspensió sol.licitada. A tal efecte, no
s’admetran altres garanties, a elecció del recurrent, que les
següents:
a) Dipòsit en diners en efectiu o en valors públics en la Tresoreria municipal.
b) Aval o fiança de caràcter solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de
caució.
c) Fiança personal i solidària prestada per dos contribuents
de la localitat de reconeguda solvència, solament per a
deutes inferiors a 1.500 €.
6. L’import de la garantia dipositada serà el següent:
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament: la
suma del principal (quota inicialment liquidada) més els interessos que generi la suspensió.
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b) Si el deute es troba en període executiu de pagament: la
suma del deute tributari existent en el moment de la suspensió (principal, recàrrecs i interessos de demora ja meritats)
més els interessos que generi la suspensió.
7. Quan la garantia aportada no sigui suficient o no reuneixi els
requisits exigibles, es requerirà a l’interessat perquè en un termini de 10 dies esmeni els defectes apreciats, amb la indicació que la no atenció d’aquest requeriment dintre de termini,
determinarà l’arxiu de la sol.licitud i aquesta es tindrà per no
presentada. Quan el requeriment d’esmena s’hagi contestat
dintre de termini però no s’entenguin esmenats, es dictarà resolució denegant la suspensió i es continuarà amb l’execució
de l’acte.
8. Interposat el recurs de reposició amb sol.licitud de suspensió
aportant alguna de les garanties assenyalades en el punt 3,
es paralitzarà preventivament l’execució de l’acte impugnat
mentre no es resolgui expressament la sol.licitud de suspensió.
Les suspensions acordades tindran efectes des de la data de
la presentació de la sol.licitud i es mantindran durant la substanciació del recurs de reposició.
9. Si la resolució del recurs de reposició l’estima totalment, es
declararà alliberada la garantia.
10. Si el recurs de reposició fos desestimat totalment o parcialment en període voluntari, es practicarà, si s’escau, la corresponent liquidació, així com la dels interessos meritats per tot el
temps de la suspensió i es notificarà a l’interessat atorgant-li un
nou termini de pagament voluntari. Si la suspensió es va produir en període executiu, abans de continuar les actuacions
executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els interessos meritats durant la
suspensió, atorgant-li el termini de pagament de l’article 62.5
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
11. Si s’hagués acordat la suspensió, un cop conclosa la via administrativa, no s’iniciaran o, en el seu cas, no es reprendran
les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no
hagi conclòs el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la garantia
inicialment aportada es mantingui fins aquest moment. Si durant aquest termini l’interessat comunica la interposició del
recurs amb petició de suspensió i oferiment de garantia, la
suspensió acordada en via administrativa es mantindrà, sempre que la garantia sigui suficient, fins que l’òrgan judicial
competent resolgui en relació amb aquesta suspensió.
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12. Es podrà concedir la suspensió parcial quan el recurs es limiti
a un element individualitzat, la repercussió del qual en la determinació del deute resulti clarament quantificable. En aquest
supòsit, la garantia solament haurà de cobrir l’import suspès,
quedant el reclamant obligat a ingressar la quantitat restant.
SECCIÓ TERCERA: DE LA INSPECCIÓ I INFRACCIONS TRIBUTÀRIES
CAPÍTOL PRIMER: INSPECCIÓ
Article 38è

Constitueixen el Servei d’Inspecció Tributària els òrgans de
l’Ajuntament que tenen encomanada la funció de comprovar la
situació tributària dels diferents subjectes passius i la d’altres obligats tributaris, amb el fi de verificar l’exacte compliment de les
seves obligacions i deures amb la hisenda local, i es procedirà, si
s’escau, a la regularització corresponent.

Article 39è.

Funcions de la Inspecció
1. Les funcions de la Inspecció són:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels
que siguin ignorats per l’Administració i per a la seva consegüent atribució al subjecte passiu o obligat tributari.
b) La integració definitiva de les bases tributàries i elements
determinats en els altres ingressos mitjançant l’anàlisi i avaluació d’aquelles en els seus diferents règims de determinació o
estimació; la comprovació de les declaracions i declaracionsliquidacions i els dipòsits previs per determinar la veracitat i la
correcta aplicació de les normes, establint, si s’escau, l’import
dels deutes tributaris, preus públics i altres corresponents.
c) Comprovar l’exactitud dels deutes tributaris i altres ingressats
en virtut de declaracions-documents d’ingrés o per dipòsit
municipal.
d) Practicar, si s’escau, les liquidacions tributàries i altres resultants de les seves actuacions de comprovació i investigació.
e) Realitzar aquelles actuacions inquisitives o d’informació que
hagin de portar-se a efecte prop dels particulars o d’altres
organismes i que directament o indirecta condueixin a l’aplicació dels tributs locals i dels preus públics.
f) La comprovació del valor dels béns, dels actes o negocis i de
la resta d’elements del fet imposable.
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g) La informació als subjectes passius i altres obligats tributaris
sobre les normes fiscals i sobre l’abast de les obligacions i
dels drets que se’n deriven.
h) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o qualsevol gaudiment de benefici fiscal.
i) Qualsevulla altres funcions que li encomanin els òrgans competents de l’Administració local.
2. Les funcions d’inspecció detallades en els apartats del punt anterior seran d’aplicació per a la correcta determinació i exacció de preus públics.
Article 40è.

Personal de la Inspecció
1. Les actuacions de comprovació i d’investigació a que es refereix l’article anterior, les realitzaran els funcionaris del Servei
d’Inspecció Tributària i d’Ingressos Públics, sota la immediata
supervisió del cap d’Inspecció i de l’Interventor General, sense
perjudici de les actuacions de comprovació i investigació previstes a l’art. 123 de la Llei General Tributària, realitzades pels
òrgans de gestió tributària.
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament
preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics
que no tinguin la condició de funcionaris.
3. Els funcionaris de la Inspecció Tributària, en l’exercici de les
funcions inspectores, seran considerats agents de l’autoritat, als
efectes de la responsabilitat administrativa i penal de qui ofereixi resistència o cometi atemptats o desacatament contra ells,
de fet o de paraula, en actes de servei o amb motiu d’aquest.
4. Es proveirà al personal inspector un carnet o altra identificació
que l’acrediti per a l’exercici del seu treball.

Article 41è.		 Classes d’actuació
1. Les actuacions inspectores poden ser:
a) De comprovació i investigació.
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària.
c) De valoració.
d) D’informe i assessorament.
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2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions és el definit per la
Llei General Tributària, el Reglament de Gestió i Inspecció tributària, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,
i altres disposicions que siguin d’aplicació, tot això referit als
tributs municipals.
3. L’exercici de les funcions pròpies de la inspecció s’adequarà
als corresponents plans d’actuació d’acord amb les necessitats
del servei en cada moment.
4. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de
negoci i a qualsevol lloc en què es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, hi hagi béns subjectes a tributació o s’hi
produeixin fets imposables, quan es consideri necessari per a
la pràctica de l’actuació inspectora.
5. Les actuacions inspectores hauran de proseguir fins al seu acabament, però es podran interrompre per fonament raonat dels
actuaris, que es comunicarà a l’obligat tributari i a l’obligat del
preu públic, segons cada cas, per al seu coneixement.
6. Les actuacions es documentaran en diligències, comunicacions,
informes i actes prèvies o definitives. Aquests documents tindran les funcions, les finalitats i els efectes que estableix el Reglament General de la inspecció dels tributs.
CAPÍTOL SEGON: INFRACCIONS I SANCIONS
Article 42è.

Infraccions tributàries
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència que es trobin tipificades i sancionades a la Llei General Tributària i a la normativa
de desenvolupament.
2. Les infraccions tributàries es classifiquen com a lleus, greus i
molt greus, d’acord amb la Llei General Tributària i amb la
normativa de desenvolupament.

Article 43è.

Les sancions
1. Les sancions tributàries es graduaran d’acord amb els criteris
previstos a l’article 187 de la Llei General Tributària.
2. Les sancions s’imposaran d’acord amb els preceptes i normes
de la Llei General Tributària, pel Reial Decret 2063/2004, de
15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General del règim
sancionador tributari i pel Reglament de Gestió i Inspecció tributària, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol.

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ

Edició abril 2022

OGG 1. 31

Article 44è

En execució dels preceptes referenciats en els darrers articles, el
cap de la Inspecció Municipal podrà determinar, mitjançant acte
administratiu, els criteris determinats per a les sancions per alguna o algunes infraccions, taxativament determinades per la seva
general aplicació, segons convingui en cada cas.
SECCIÓ QUARTA: DE LA RECAPTACIÓ DE CRÈDITS
CAPITOL I: LA RECAPTACIÓ

Article 45è.

Concepte
La gestió recaptadora consisteix en l’exercici de les funcions administratives que condueixen al cobrament dels deutes i sancions
tributàries i d’altres recursos de naturalesa pública.

Article 46è.

Normativa
La normativa aplicable a la gestió recaptadora és la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i normativa concordant.

Article 47è.

Òrgans de la Recaptació
1. La gestió recaptadora dels crèdits tributaris i demés de naturalesa pública es realitzarà directament pel propi Ajuntament,
mitjançant els òrgans i el personal adscrit al Servei de Recaptació, sense perjudici de la possibilitat de delegar la recaptació
de determinats recursos en els termes previstos en l’article 8 del
Reglament general de recaptació i d’acord amb el que disposin les Bases d’Execució del Pressupost.
2. El tresorer municipal és el cap de la Recaptació municipal.

Article 48è.

Sistema de recaptació
1. La recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic municipals es farà a través de les entitats col·laboradores que es
ressenyaran en el document remès al domicili del subjecte passiu, excepte els rebuts domiciliats; aquest document serà apte
i suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores.
2. En el cas de tributs i preus públics, si el contribuent obligat al
pagament dels tributs o/i preus públics no rebés aquests documents, pot acudir a l’oficina de la Recaptació, on se li expedirà
el corresponent duplicat.
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Article 49è.

Domiciliació bancària, recaptació i entrada en vigor
A. Domiciliació bancària
1. Es potenciarà la domiciliació bancària mitjançant campanya
que divulgui els seus avantatges.
2. En els supòsits de rebuts domiciliats, les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent
càrrec bancari, i l’entitat financera haurà d’expedir i remetre el
comprovant de càrrec al compte.
3. L’Ajuntament ordenarà el càrrec al compte dels obligats al pagament aproximadament a mitjan del període voluntari. Si la
domiciliació no fos atesa, l’entitat bancària ho comunicarà immediatament, a fi que la unitat de recaptació pugui remetre al
subjecte passiu el document de pagament.
4. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent i així fos, s’ordenarà la seva anul·lació i
serà retornat.
5. La domiciliació bancària s’ajustarà als requisits que assenyala
l’article 38 del Reglament general de recaptació.
6. Es podrà domiciliar el pagament dels deutes periòdics en un
compte corrent que no sigui de titularitat de l’obligat al pagament, sempre que a la sol.licitud de domiciliació quedi constància expressa de l’autorització del titular del compte corrent.
7. Els administradors de finques podran ser autoritzats a domiciliar en comptes corrents de la seva titularitat els deutes periòdics d’aquells obligats al pagament que els hi hagin atorgat la
corresponent autorització.
L’autorització serà expressa i correspon a l’Alcalde-President,
mitjançant decret.
La Tresoreria Municipal podrà requerir als administradors de
finques, en qualsevol moment, l’acreditació de l’autorització de
l’obligat al pagament.
B. Recaptació
B.1 Procediment de Recaptació
El procediment i les actuacions de la recaptació municipal, tant en
període voluntari com en període executiu, es regularà i es procedirà
d’acord amb el procediment establert en el Reglament General de
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Recaptació, a la Llei General Tributària i a les normes concordants.
Es potenciarà el sistema de col·laboració bancària, per tal
de que tots els ingressos es canalitzin per mitjà de les entitats
col·laboradores autoritzades d’acord amb el que disposa el Reglament general de recaptació.
Així mateix, es promourà la utilització de les tècniques i mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la Recaptació.
B.2 Característiques de la col·laboració bancària.
a) Les entitats col·laboradores centralitzaran els fons recaptats
en una Oficina, que serà la que mantindrà les relacions amb
l’Ajuntament.
b) Les dates de liquidació s’estableixen en els dies 5 i 20 de cada
mes o el següent dia hàbil, efectuant-se la transferència dels
fons del compte restringit al compte operatiu, dins els set dies
hàbils següents als de liquidació.
A tal efecte, es consideraran dies inhàbils els dissabtes. Tanmateix, qualsevol que sigui el nombre de dies inhàbils, la transferència haurà d’efectuar-se dins el mes.
c) Amb la informació corresponent als ingressos de cada quinzena, es facilitarà un suport magnètic amb el detall individualitzat
de tots els tributs recaptats.
Sense perjudici de tot l’exposat en el paràgraf anterior, l’entitat
col·laboradora haurà d’enviar diàriament mitjançant INTERNET o altre procediment similar la informació dels imports i
conceptes recaptats de cada contribuent, de les domiciliacions
i dels rebuts domiciliats impagats i pagats en el dia anterior.
d) Les entitats col·laboradores hauran de reflectir en els documents
de pagament, com a justificants dels mateixos, certificació o validació mecànica, i segell de l’Oficina recaptadora, per a que
tingui poder alliberador davant l’Ajuntament de Tarragona.
e) En el supòsit dels rebuts domiciliats, les dades del deute s’incorporaran en un suport magnètic que origini el corresponent
càrrec bancari, i l’entitat financera haurà d’expedir i remetre
el comprovant de càrrec al compte. L’Ajuntament ordenarà el
càrrec al compte corrent dels obligats al pagament, a mitjans
del període voluntari i l’entitat financera podrà, així mateix,
admetre la devolució dels rebuts pagats en el termini de 30
dies a partir de la data de càrrec.
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El tractament operatiu i dissenys dels registres informàtics a
aplicar, seran els recollits en el quadern 19 “Adeudo por domiciliaciones en soporte magnético”, de la sèrie de normes i
procediments bancaris de l’”Associació Espanyola de Banca”.
L’abonament en el compte restringit de Recaptació dels cobraments dels rebuts domiciliats, es realitzarà en la mateixa data
de valors del càrrec en compte als contribuents.
La transferència d’aquests fons del compte restringit al
compte operatiu es podrà ordenar en qualsevol moment a
d’altres comptes de l’Ajuntament de Tarragona.
Les devolucions que puguin produir-se, es carregaran al compte restringit de l’Ajuntament, amb la mateixa valoració en la
que es va fer l’abonament total de la facturació.
C. Crèdits incobrables.
Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en
el procediment de gestió recaptadora, per haver resultat fallits
els obligats al seu pagament.
En base a criteris d’economia i eficàcia de la gestió recaptadora, es detalla a continuació la diversa documentació a incorporar als expedients per a la declaració de crèdit incobrable, en
funció de la seva quantia i antiguitat.
En tot cas, el tresorer valorarà l’oportunitat de la tramitació de les propostes de crèdits incobrables, i determinarà la
conveniència que es realitzin gestions complementàries no
contemplades en els següents apartats, amb la finalitat de
facilitar el possible cobrament dels crèdits.
Així mateix, sempre caldrà tenir present el que disposa l’article
169.5 de la Llei general tributària.
Per part de la Recaptació Executiva, els criteris per a realitzar
la proposta de crèdit incobrable seran els següents:
C.1 Per als deutes d’un import inferior a € 6,02.
Qualsevol dels apartats a), b) o c):
a) Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu i que aquest sigui negatiu.
b) Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, essent la notificació positiva, però havent transcorregut 3
mesos des de la notificació i no s’hagi fet efectiu el pagament.
c) Antiguitat del deute superior a 1 any.
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C.2. Per als deutes d’un import comprès entre els € 6,02 i els € 60,10.
Qualsevol dels apartats a), b) o c):
a)
- Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint els requisits necessaris per a la pràctica de les
notificacions de conformitat amb el disposat a la Llei General
Tributària.
- Diligència negativa sobre l’existència de diners en compte
corrent bancari.
b)
b.1) Per manca de dades essencials en la provisió de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament
general de recaptació i en particular:
- Nom i cognoms o raó social o denominació complerta que
permeti identificar l’obligat al pagament.
- NIF o CIF.
- Domicili de l’obligat al pagament
b.2) Diligència que acrediti que ha transcorregut un període de
temps superior a 10 dies des de la sol.licitud d’ampliació de
dades al departament gestor, sense que s’hagi rebut contestació.
c) Antiguitat del deute superior a 5 anys.
C.3 Per als deutes d’un import comprès entre els € 60,11 i els €
150,25.
Qualsevol dels apartats a), b) o c):
a)
- Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint els requisits necessaris per a la pràctica de les
notificacions de conformitat amb el disposat a la Llei General
Tributària.
- Diligència negativa sobre l’existència de diners en compte
corrent bancari.
- Informació negativa de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, sobre l’existència de sous i salaris o bé diligència que
acrediti que han transcorregut tres mesos des de la sol.licitud
d’informació, sense que s’hagi rebut contestació de l’esmentat
Organisme.
b)
b.1) Per manca de dades essencials en la provisió de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament
general de recaptació i en particular:
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- Nom i cognoms o raó social o denominació complerta que
permeti identificar l’obligat al pagament.
- NIF o CIF.
- Domicili de l’obligat al pagament
b.2) Diligència que acrediti que ha transcorregut un període de
temps superior a 10 dies des de la sol.licitud d’ampliació de
dades al departament gestor, sense que s’hagi rebut contestació.
c) Antiguitat del deute superior a 5 anys.
C.4 Per als deutes d’un import entre els € 150,26 i els € 300,51.
Qualsevol dels apartats següents a), b) o c):
a)
- Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint els requisits necessaris per a la pràctica de
les notificacions de conformitat amb el disposat a la Llei General Tributària.
- Diligència negativa sobre l’existència de diners en compte
corrent bancari.
- Informació negativa de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, sobre l’existència de sous i salaris o bé diligència
que acrediti que han transcorregut tres mesos des de la sol.
licitud d’informació, sense que s’hagi rebut contestació de
l’esmentat Organisme.
- Diligència sobre la inexistència de béns immobles o, si n’hi
ha, que la Tresoreria consideri, per l’import del deute, si s’ha
d’aplicar el principi de proporcionalitat entre el deute i el bé
a embargar.
b)
b.1) Per manca de dades essencials en la provisió de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament general de recaptació i en particular:
- Nom i cognoms o raó social o denominació complerta que
permeti identificar l’obligat al pagament.
- NIF o CIF.
- Domicili de l’obligat al pagament
b.2) Diligència que acrediti que ha transcorregut un període de
temps superior a 10 dies des de la sol.licitud d’ampliació de dades al departament gestor, sense que s’hagi rebut contestació.
c) Antiguitat del deute superior a 10 anys.
C.5 Per als deutes d’un import superior als € 300,51.
Qualsevol dels apartats següents a), b) o c):
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a)
- Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint els requisits necessaris per a la pràctica de
les notificacions de conformitat amb el disposat a la Llei General Tributària.
- Diligència negativa sobre l’existència de diners en compte
corrent bancari.
- Informació negativa de la Tresoreria General de la Seguretat
Social, sobre l’existència de sous i salaris o bé diligència
que acrediti que han transcorregut tres mesos des de la sol.
licitud d’informació, sense que s’hagi rebut contestació de
l’esmentat Organisme.
- Diligència sobre la inexistència de béns immobles o, si n’hi
ha, que la Tresoreria consideri, per l’import del deute, si s’ha
d’aplicar el principi de proporcionalitat entre el deute i el bé
a embargar.
- En el supòsit de l’existència de vehicles, diligència que acrediti que ha transcorregut un període de temps superior a 3
mesos des de la tramitació de l’ordre de recerca i captura
del vehicle, sense que s’hagi obtingut cap resultat positiu.
- Certificat expedit per la Tresoreria conforme el contribuent
no és creditor de l’Ajuntament.
b)
b.1) Per manca de dades essencials en la provisió de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament general de recaptació i en particular:
- Nom i cognoms o raó social o denominació complerta que
permeti identificar l’obligat al pagament.
- NIF o CIF.
- Domicili de l’obligat al pagament
b.2) Diligència que acrediti que ha transcorregut un període
de temps superior a 10 dies des de la sol.licitud d’ampliació de dades al departament gestor, sense que s’hagi rebut
contestació.
c) Antiguitat del deute superior a 10 anys.
D. Baixa per referència
Es tramitaran de conformitat amb el que disposa l’article 62.4
del Reglament general de recaptació.
Article 50è.

Recaptació en període voluntari.
1. La recaptació en període voluntari de pagament s’iniciarà i
conclourà d’acord amb el que disposa l’article 68 del Reglament general de recaptació.
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2. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col.lectiva, tant per tributs com per
altres ingressos de dret públic, seran els determinats per l’Ajuntament en el calendari de pagament a què es refereix l’article
15è d’aquesta Ordenança.
3. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular, llevat que la norma que conforme
a la qual s’exigeix el deute n’estableixi un de diferent, serà
l’establert en l’article 62.2 de la Llei general tributària.
4. Els deutes resultants d’una autoliquidació, s’hauran de pagar
en el termini fixat en cada cas per la seva normativa pròpia.
5. En tot cas, a qui pagui un deute se li lliurarà el justificant del
pagament realitzat. En el supòsit que el pagament s’efectuï per internet, l’interessat haurà de poder obtenir, mitjançant la seva impressora, un document acreditatiu de l’operació realitzada, el qual tindrà
caràcter alliberador, sense perjudici que pugui sol.licitar que li sigui
lliurat un justificant de pagament emès per la Recaptació.
CAPÍTOL II: LA RECAPTACIÓ PER LA VIA DE CONSTRENYIMENT
Article 51è.

Iniciació del període executiu:
1. La recaptació en període executiu s’inicia d’acord amb el que
disposa l’article 161.1 de la Llei general tributària, en relació
amb els imports no satisfets en període voluntari:
a) Per als deutes de venciment periòdic i per les liquidacions
prèviament notificades i no ingressades: l’endemà del venciment del termini voluntari de pagament.
b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades sense practicar el
corresponent ingrés: quan acabi el termini fixat en cada cas,
o, si aquest ja s’ha exhaurit, el dia següent a la presentació.
2. L’inici del període executiu determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels següents recàrrecs:
- Recàrrec executiu del 5%: s’aplica quan es satisfaci la totalitat
del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.
- Recàrrec de constrenyiment reduït del 10%: s’aplica quan es
satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i
el propi recàrrec abans de l’acabament del termini que preveu
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l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, general tributària.
- Recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%: s’aplica quan
no concorrin les circumstàncies en que són d’aplicació els recàrrecs anteriors.
Els recàrrecs del període executiu són incompatibles entre sí i
es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en període
voluntari.
El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els
interessos de demora. Quan sigui exigible el recàrrec executiu
o el recàrrec de constrenyiment reduït no s’exigiran els interessos de demora meritats des de l’inici del període executiu.
3. Iniciat el període executiu, la recaptació s’efectuarà pel procediment de constrenyiment.
4. Tots els actes, tràmits i qüestions relacionats amb el procediment executiu fins a l’efectivitat del deute s’han de substanciar i
adaptar al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, el Reglament general de recaptació i demés
normativa que sigui d’aplicació a la recaptació executiva dels
drets econòmics de la Hisenda Pública.
Article 52è.

Iniciació del procediment de constrenyiment. Títol executiu:
1. El procediment de constrenyiment s’inicia amb la notificació al
deutor de la provisió de constrenyiment expedida pel Tresorer.
La provisió de constrenyiment contindrà totes les dades assenyalades en l’article 70.2 del Reglament general de recaptació
i en la seva notificació es faran constar totes les circumstàncies
a què es refereix l’article 71 del mateix text legal.
2. La provisió de constrenyiment és l’acte que ordena l’execució
contra el patrimoni de l’obligat al pagament. És títol suficient
que inicia el procediment de constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els
béns i drets dels obligats al pagament.

Article 53è.

Oposició a la via de constrenyiment.
1. Contra la provisió de constrenyiment únicament seran admissibles els següents motius d’oposició:
a) Pagament o extinció total del deute.
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b) Prescripció.
c) Sol.licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en
període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
d) Manca de notificació de la liquidació o la seva anul.lació o
suspensió.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment
que impedeixi la identificació del deutor o del deute concret.
2. Contra la diligència d’embargament solament seran admissibles els següents motius d’oposició:
a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores dels embargaments.
d) Suspensió del procediment de recaptació.
3. L’acord d’alienació dels béns embargats únicament es podrà
impugnar si les diligències d’embargament s’han tingut per notificades d’acord amb el que disposa l’article 112 de la Llei general tributària. En aquest supòsit, solament seran admissibles
els motius d’impugnació contra les diligències d’embargament.
Article 54è.

Costes del procediment.
El deutor haurà de satisfer les costes del procediment de constrenyiment, les quals seran liquidades de la forma establerta en els
articles 113 a 115 del Reglament general de recaptació.

Article 55è.

Mesures cautelars.
1. Per tal d’assegurar el cobrament del deute tributari, es podran
acordar mesures cautelars de caràcter provisional quan hi hagi
indicis racionals que, en cas contrari, l’esmentat cobrament es
veuria frustrat o greument dificultat.
2. Les mesures cautelars hauran de ser proporcionades al perjudici que es pretén evitar. En cap cas s’adoptaran aquelles que
puguin produir un perjudici de difícil o impossible reparació.
La mesura cautelar podrà consistir en:
a) Retenció del pagament de devolucions tributàries o d’altres
pagaments que hagi de fer la Hisenda municipal, en la quantia
estrictament necessària per assegurar el cobrament del deute.
La retenció cautelar total o parcial d’una devolució tributària es
notificarà a l’interessat juntament amb l’acord de devolució.
b) Embargament preventiu de béns o drets.
c) Qualsevol altra legalment prevista.
3. L’embargament preventiu s’assegurarà mitjançant la seva anotació en els registres públics corresponents o mitjançant el dipòsit dels béns mobles embargats.
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4. Les mesures cautelars adoptades s’aixecaran, fins i tot en el cas
que no hagi estat ingressat el deute pendent, quan desapareguin les circumstàncies que van justificar la seva adopció o si,
a sol.licitud de l’interessat s’acorda la seva substitució per una
altra garantia que s’estimi suficient.
5. Les mesures cautelars podran prorrogar-se o convertir-se en definitives en el marc del procediment de constrenyiment. En altre
cas, s’aixecaran d’ofici, sense que es puguin prorrogar més
enllà del termini de 6 mesos des de la seva adopció.
Article 56è.

Suspensió.
El procediment de constrenyiment s’inicia i impulsa d’ofici en tots
els seus tràmits, i, un cop començat, només es suspèn d’acord
amb allò que preveu l’article 165 de la Llei General Tributària i
l’article 73 del Reglament General de Recaptació.
L’òrgan competent per acordar la suspensió del procediment és
l’Alcalde-President.

Article 57è.

Execució de garanties.
Iniciat el procediment de constrenyiment, si el deute està garantit i no s’hagués pagat en el termini fixat a l’article 62.5 de la
Llei general tributària, es procedirà en primer lloc a executar la
garantia. Això no obstant, es podrà optar per l’embargament i
l’alienació d’altres béns o drets amb anterioritat a l’execució de la
garantia quan aquesta no sigui proporcionada al deute garantit
o quan l’obligat ho sol.liciti, assenyalant béns suficients a l’efecte.
En aquests casos, la garantia prestada quedarà sense efecte en la
part assegurada pels embargaments.

Article 58è.

Embargament de béns i drets
1. Transcorregut el termini de pagament del període executiu, assenyalat en l’article 62.5 de la Llei general tributària, sense
haver-se realitzat l’ingrés requerit, es procedirà en compliment
del mandat contingut en la provisió de constrenyiment, a l’embargament dels béns i drets del deutor en quantia suficient per
cobrir l’import del deute no ingressat, els interessos de demora,
els recàrrecs del període executiu i les costes del procediment
de constrenyiment.
2. En l’embargament se seguirà l’ordre de la prelació establert en
l’article 169.2 de la Llei General Tributària.
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3. Seguint l’ordre anterior, s’embargaran successivament els béns
i drets coneguts en aquell moment per l’Administració tributària
municipal, fins que s’entengui que el deute pendent ha quedat
cobert; es deixaran en darrer terme aquells béns per a l’embargament dels quals calgui entrar en el domicili del deutor.
4. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre de l’embargament si els béns que ell fixi garanteixen amb la mateixa eficàcia i rapidesa el cobrament del deute que aquells béns que
preferentment haurien de ser embargats, tot això sempre que
no es produeixi cap perjudici contra tercers.
5. No s’embargaran els béns o drets declarats inembargables
amb caràcter general per les lleis, ni aquells la realització dels
quals s’estimi que resultarien insuficients per a la cobertura del
cost que aquesta generaria.
6. Quan s’embarguin fons o valors dipositats en entitats de crèdit
a nom de dos o més titulars, només s’embargarà la part corresponent al deutor. Quan es tracti de comptes la titularitat dels
quals sigui indistinta amb solidaritat activa davant el dipositari
o de titularitat conjunta mancomunada, el saldo es presumirà dividit
en parts iguals, llevat que es provi una titularitat material diferent.
7. Quan al compte afectat per l’embargament es faci habitualment
el cobrament de sous, salaris o pensions, s’hauran de respectar
les limitacions establertes en l’article 607 de la Llei 1/2000, de
7 de gener, d’Enjudiciament Civil. A aquests efectes es considerarà sou, salari o pensió l’import ingressat en el compte per
aquest concepte en el mes en què es practiqui l’embargament
o, en el seu defecte, en el mes anterior.
8. Es farà una anotació preventiva de l’embargament de béns
immobles en el Registre de la Propietat que correspongui.
9. Per a la resta del procediment d’embargament es procedirà
d’acord amb allò que disposen els articles 169, 170 i 171 de
la Llei general tributària i la Subsecció 3ª de la Secció 2ª, Capítol II del Títol III del Reglament general de recaptació.
10. No s’alienaran aquells béns i drets embargats en el curs del
procediment de constrenyiment, fins que l’acte de liquidació
del deute tributari executat sigui ferm, llevat en els supòsits de
força major, béns peribles, béns en els quals hi hagi un risc de
pèrdua imminent de valor o quan el contribuent en sol·liciti de
forma expressa l’alienació.
11. Respondran solidàriament del pagament del deute pendent, i
fins a l’import del valor dels béns o drets que s’hagin pogut
embargar, les persones següents:
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a) Aquells que siguin causants o col·laboradors en l’ocultació
maliciosa de béns o drets de l’obligat al pagament amb la
finalitat d’obstaculitzar l’embargament.
b) Aquells que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament.
c) Aquells que, amb coneixement de l’embargament, col·laborin
o consenteixin en l’aixecament de béns.
Article 59è.

Valoració dels béns embargats
1. La Unitat de Recaptació Executiva valorarà els béns embargats
amb referència a preus de mercat.
En la valoració dels béns es podran utilitzar els següents criteris:
a) Béns immobles: valor cadastral assignat a l’immoble, actualitzat
amb el coeficient que anualment fixa la Llei de Pressupostos de
l’Estat i corregit amb l’aplicació del coeficient que als efectes
de la comprovació de valors en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es fixi pel Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya o, en el
seu defecte amb un coeficient 2,5.
L’aplicació d’aquest criteri no exclou que si s’aprecia que en els
béns immobles concorren determinades circumstàncies, aquestes s’hagin de tenir en comte per fixar la valoració, la qual cosa
haurà de ser motivada.
b) Vehicles: els preus mitjos de venda que periòdicament s’aproven pel Ministeri d’Economia i Hisenda, aplicables en la gestió
de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport.
L’aplicació d’aquest criteri no exclou que si s’aprecia que en
els vehicles concorren determinades circumstàncies, aquestes
s’hagin de tenir en compte per fixar la valoració, la qual cosa
haurà de ser motivada.
2. Quan a judici de la Unitat de Recaptació Executiva, es necessitin
coneixements especials, la valoració es podrà encarregar als
Serveis tècnics de l’Ajuntament o a serveis externs especialitzats.
3. La valoració serà notificada al deutor, el qual, en cas de discrepància, podrà presentar una valoració contradictòria realitzada per perit adequat, en el termini de 15 dies.
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4. Les discrepàncies entre les valoracions es resoldran aplicant el que
disposa l’article 97.3 i 4 del Reglament general de recaptació.
La Unitat de Recaptació Executiva demanarà en el mes de gener de cada any dels diferents Col.legis Professionals i Associacions o Corporacions Professionals legalment reconeguts amb
seu a la ciutat de Tarragona, l’enviament d’una llista de col.
legiats o associats disposats a actuar com a perits tercers, així
com els honoraris professionals que s’aplicaran a les valoracions demanades.
S’elegirà per sorteig un perit de cada llista, efectuant-se les
designacions seguint un ordre correlatiu, tenint en compte la
naturalesa dels béns o drets a valorar.
Per determinar l’ordre de les diferents llistes, s’estarà a la data
d’entrada d’aquestes en el Registre General de l’Ajuntament.
Quedaran exclosos de la selecció aquells col.legiats o associats
que apliquin uns honoraris superiors en un 10 per 100 als honoraris més elevats assenyalats en les diferents llistes presentades.
Article 60è.

Mesa de subhasta.
1. La Mesa de subhasta la componen el Tresorer municipal, que
serà el President, el Secretari General de la Corporació, que
actuarà com a Secretari de la Mesa, l’Interventor General com
a vocal núm. 1 i el Cap de la Recaptació Executiva que hagi
tramitat l’expedient com a vocal núm. 2, o bé els funcionaris
que els substitueixin o en qui deleguin.
2. Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i,
optativament, quan la naturalesa i valoració dels béns ho aconsellin, s’inseriran en mitjans de comunicació de gran difusió.
Els anuncis de subhasta de béns es publicaran en el Butlletí
Oficial de l’Estat, quan el tipus de subhasta excedeixi de €
300.506,05.

Article 61è.

Celebració de subhastes.
1. Per ser admès com a licitador s’haurà de constituir amb anterioritat a la celebració de la subhasta un dipòsit del 20 per
100 del tipus de subhasta. De forma motivada es podrà reduir
aquest dipòsit al 10 per 100.
Els dipòsits es podran constituir en l’oficina de la Recaptació
Executiva des del dia de l’anunci de la subhasta fins 1 hora
abans de l’hora indicada per a la seva celebració, mitjançant
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ingrés en l’entitat col.laborada que s’assenyali en l’anunci de
subhasta o mitjançant xec conformat i nominatiu a favor de
l’Ajuntament de Tarragona si es constitueix dintre dels 10 dies
anteriors a la celebració de la subhasta.
Quan el dipòsit es constitueixi mitjançant ingrés en l’entitat col.
laboradora, es farà constar el NIF del titular del dipòsit, el
número de referència de la subhasta i si el dipòsit es fa per
primera o per segona licitació.
Si no s’assenyala expressament, s’entendrà que el dipòsit s’ha
constituït per a la primera licitació.
Els dipòsits constituïts per primera licitació serviran per licitar
en segona licitació.
Els licitadors hauran d’acreditar-se davant la Mesa i aportaran
el justificant de la constitució del dipòsit.
Si la mesa acorda la celebració d’una segona licitació, s’obrirà
un termini de 45 minuts perquè els licitadors interessats puguin
constituir el seu dipòsit davant la Mesa de subhasta. L’ingrés
de l’import del dipòsit s’haurà de realitzar mitjançant ingrés en
entitat col·laboradora o mitjançant xec conformat i nominatiu a
favor de l’Ajuntament de Tarragona.
2. L’import dels trams de licitació, llevat que el Tresorer municipal,
ateses les circumstàncies que concorrin, assenyali uns altres,
s’adequaran a la següent escala:
a) Per tipus de subhasta inferiors a 10.000 €:.............. 100 €
b) Per tipus de subhasta entre 10.001 i 25.000 €:....... 200 €
c) Per tipus de subhasta entre 25.001 i 50.000 €:........ 500 €
d) Per tipus de subhasta superiors a 50.000 € :......... 1.000 €
3. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en sobre tancat al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona,
en horari i dies hàbils, des de l’anunci de la subhasta fins una
hora abans d’iniciar-se la mateixa. Aquestes ofertes tindran el
caràcter de màximes. Juntament amb l’oferta s’haurà d’acompanyar el justificant de l’ingrés del dipòsit en l’entitat col.laboradora assenyalada en l’anunci de subhasta.
Si l’oferta es presenta dintre dels 10 dies anteriors a la celebració de la subhasta es podrà constituir el dipòsit mitjançant xec
conformat i nominatiu a favor de l’Ajuntament de Tarragona.
4. Acabada la subhasta es retornaran els dipòsits als licitadors no
adjudicataris. Si el dipòsit s’ha constituït mitjançant xec, es retornarà aquest; si el dipòsit s’ha constituït mitjançant ingrés en
entitat col.laboradora, es retornarà per transferència bancària
al número de compte corrent que assenyali l’interessat.
OGG 1. 46

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ
Edició abril 2022

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

5. L’adjudicatari haurà de lliurar en el termini màxim de 15 dies la
diferència entre l’import del dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació. No obstant això, quan el tipus de subhasta en primera
licitació superi l’import de 50.000 €, i l’adjudicatari sol.liciti
expressament en l’acte d’adjudicació l’atorgament d’escriptura pública de venda, el pagament de la rematada es podrà
efectuar el mateix dia en què s’atorgui l’escriptura. Aquesta
autorització es podrà condicionar per decisió de la Mesa a
la constitució en el termini màxim i improrrogable de 10 dies,
d’un dipòsit addicional que no podrà excedir de l’import del
dipòsit exigit per licitar en subhasta.
6. Si hi hagués més d’una oferta en sobre tancat, començarà
l’admissió de postures a partir de la segona més alta, i serà
adjudicatària la postura més alta del tram superior a la segona
en supòsit de no existir altres ofertes.
7. Quan en la primera licitació no s’hagi cobert el deute i quedin
béns sense adjudicar, la Mesa anunciarà la iniciació del tràmit
d’adjudicació directa, que quedarà obert pel termini que s’estimi oportú amb el límit de 6 mesos. No obstant, la Mesa podrà
acordar la celebració d’una segona licitació, prèvia deliberació
sobre la seva conveniència, la qual cosa s’anunciarà de forma
immediata i s’admetran ofertes que cobreixin el nou tipus, que
serà del 75 per 100 del tipus de subhasta en primera licitació.
Quan s’hagin celebrat dues licitacions, la venda mitjançant adjudicació directa no estarà subjecta a tipus. No obstant, si la Mesa
de subhasta estimés desproporcionada la diferència entre el valor
assignat als immobles per taxació, i el preu ofert per qualsevol
persona interessada, amb la finalitat de no afavorir l’enriquiment
injust del comprador en detriment del propietari dels béns, podria declarar inadmissible l’oferta i no formalitzar-se la venda.
A tal efecte, indicativament, es fixa el 33,5% del tipus de la
primera licitació com a oferta mínima admissible.
Transcorregut el termini de 6 mesos des de què la Mesa de
subhasta anuncies la iniciació del tràmit d’adjudicació directa,
sense que s’hagi acordat l’adjudicació, es donarà per conclòs
aquest tràmit i s’adjudicarà el bé o dret a qualsevol interessat
que satisfaci l’import del tipus de l’última subhasta celebrada
abans de què s’acordi l’adjudicació dels béns o drets a l’Ajuntament.
8. Les ofertes en el tràmit d’adjudicació directa es presentaran en
sobre tancat al Registre General de l’Ajuntament de Tarragona,
en horari i dies hàbils, i hauran d’anar acompanyades del justificant de l’ingrés en el compte corrent de l’entitat col.laborado-
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ra que s’hi assenyali, d’un dipòsit del 10 per 100 del tipus de
l’última subhasta. El dipòsit es podrà constituir mitjançant xec
conformat i nominatiu a favor de l’Ajuntament de Tarragona si
l’oferta es presenta dintre dels 10 dies anteriors a l’últim dia
del termini fixat.
9. En la venda mitjançant gestió i adjudicació directa, l’adjudicatari haurà d’efectuar el pagament de la diferència entre el
dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació, en un termini màxim
de 15 dies des de la notificació de l’adjudicació al seu favor.
En aquesta notificació s’advertirà a l’adjudicatari que si no es
realitza el pagament de la rematada en el termini assenyalat,
l’import del dipòsit constituït s’aplicarà a la cancel.lació dels
deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pels perjudicis causats.
Quan el tipus de subhasta en primera licitació hagués superat
l’import de 50.000 € serà d’aplicació el que disposa l’apartat
5 anterior.
10. Si no s’haguessin adjudicat els béns embargats en el procediment regulat en la Subsecció 5ª de la Secció 2ª, Capítol 2 del
Títol III del Reglament General de Recaptació i en els apartats
anteriors d’aquest article, s’iniciarà el procediment d’adjudicació de béns a l’Ajuntament regulat en la Subsecció 6ª de la
Secció 2ª, Capítol 2 del Títol III i atenent al que es disposa en
l’article 64è d’aquesta Ordenança.
Article 62è. Certificat de l’acta d’adjudicació i escriptura pública de venda
		 dels béns immobles adjudicats.
L’adjudicatari podrà sol.licitar expressament en l’acte d’adjudicació l’atorgament d’escriptura pública de venda de l’immoble
en els termes previstos en l’article 111 del Reglament general de
recaptació.
En altre cas, es lliurarà als adjudicataris certificat de l’acta d’adjudicació dels béns en la que s’hauran de fer constar totes les
circumstàncies a què es refereix l’article 104.6 d) del Reglament
general de recaptació.
El certificat de l’acta d’adjudicació és un document públic de venda a tots els efectes i serà expedit pel Secretari de la Mesa.
L’adjudicatari haurà d’abonar en el mateix moment en què li sigui
lliurat el certificat de l’acta d’adjudicació, l’import de la taxa que
prevegi la corresponent ordenança fiscal.
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Article 63è.

Aixecament de l’embargament de béns.
1. En qualsevol moment anterior a l’adjudicació dels béns es suspendrà la subhasta si s’efectua el pagament de l’import del
deute no ingressat, els interessos de demora que s’hagin meritat o que es meritin fins la data de l’ingrés, els recàrrecs del període executiu i les costes del procediment de constrenyiment.
2. Un cop cobert el deute, interessos i costes del procediment amb
l’import de les adjudicacions efectuades, cal aixecar l’embargament dels béns no venuts i acordar el lliurament a l’obligat
al pagament.

Article 64è.

Procediment d’adjudicació de béns a l’Ajuntament pel pagament
dels deutes.
Quan tant l’acte de subhasta, com la venda mitjançant gestió directa dels béns embargats a un deutor resultin deserts els tràmits a
seguir seran els següents:
a) El tresorer, en qualitat de president de la Mesa, acordarà la tramesa de l’expedient a la Comissió informativa i de seguiment
competent en les matèries relatives als tributs municipals, per a
que dictamini i proposi a l’òrgan competent, l’adjudicació del
bé embargat pel pagament dels deutes. En l’acord del tresorer
s’indicarà que l’adjudicació s’haurà de fer per valor igual al
dèbit perseguit, sense que excedeixi del 75 per 100 del valor
que va servir de tipus inicial en el procediment d’alienació.
La determinació de l’òrgan competent per a acordar l’adjudicació es farà atenent al que disposa l’article 21.1.p) i 22.2.o)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
Prèviament, es podrà sol.licitar informe de l’Assessoria Jurídica, si s’apreciés alguna complexitat jurídica en l’expedient.
b) La Comissió informativa i de seguiment competent en les matèries relatives als tributs municipals proposarà l’adjudicació dels
béns embargats pel pagament dels deutes o la no adjudicació
quan aquests béns no hagin de tenir utilitat per al municipi.
c) Acord de l’òrgan competent d’adjudicació de béns a l’Ajuntament pel pagament dels deutes no coberts.
d) Remissió de l’expedient a l’Assessoria Jurídica a fi que emeti l’informe preceptiu previst a l’article 26 del Reglament Hipotecari.
e) Acordada l’adjudicació i rebut l’informe de l’Assessoria Jurídica, el tresorer emetrà certificat per a la inscripció en el Registre
de la Propietat d’adjudicació de finques a favor de l’Ajuntament i la inclusió en l’inventari de béns de la Corporació.
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f) S’inscriurà l’adjudicació en el Registre de la Propietat, s’expedirà manament de cancel.lació de càrregues no preferents i
es liquidarà l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.
g) Es liquidarà l’expedient per l’import que correspongui.
CAPÍTOL III: PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA RECAPTACIÓ DELS
DEUTES LIQUIDATS A ENTITATS DE DRET PÚBLIC
Article 65è.

Recaptació de deutes liquidats a entitats de dret públic.
1. En la Recaptació dels deutes liquidats a entitats de dret públic,
els tràmits successius a seguir seran els següents:
a) Un cop transcorregut el període de pagament voluntari i el
termini per a interposar recurs sense que el deute s’hagi satisfet, es notificarà a l’Administració deutora la fermesa de la
liquidació, amb l’advertència que transcorreguts tres mesos
sense que s’hagi fet efectiu el pagament, s’iniciarà, si s’escau,
el procediment de compensació previst a l’article 57 del Reglament General de Recaptació; o bé s’iniciarà el procediment de
constrenyiment.
b) Transcorregut el termini de tres mesos assenyalat en el punt
anterior, el tresorer emetrà certificat sobre la fermesa i l’exigibilitat dels deutes, així com sobre l’existència o no de crèdits
susceptibles de compensar.
c) Si hi han crèdits a compensar, s’iniciarà el procediment de
compensació, que es notificarà a l’Administració deutora als
efectes de poder efectuar el pagament i evitar la compensació
o formular al·legacions en un termini de 15 dies. Únicament
s’admetran com a motius vàlids d’oposició al procediment de
compensació, com a regla general, aquells que siguin anàlegs
als assenyalats a l’article 167.3 de la Llei general tributària per
a impugnar el procediment de constrenyiment. A la vista de les
al·legacions formulades es decidirà sobre la continuació de la
tramitació de l’expedient de compensació.
d) Comprovada la procedència de la compensació, a la vista de
les al·legacions presentades, així com que no s’ha efectuat l’ingrés en el termini concedit de 15 dies, s’acordarà la compensació mitjançant decret de l’alcaldia.
e) Si no resulta pagat el deute mitjançant la compensació de crèdits recíprocs, per la seva inexistència o per la seva insuficiència, es podrà iniciar el procediment d’extinció de deutes mitjançant deduccions sobre transferències que altres administracions
hagin de realitzar a l’entitat deutora.
f) Si no hi han crèdits per compensar, es dictarà provisió de cons-
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g)

h)
i)
j)
k)
l)

Article 66è.

trenyiment que es notificarà amb la indicació que els requeriments de pagament efectuats i el procediment de compensació
han tingut un resultat negatiu.
Notificada la provisió de constrenyiment i transcorregut el termini de pagament previst a l’article 62.5 de la Llei general
tributària, es dictarà provisió d’embargament contra béns
patrimonials no afectes a un ús o servei públic. Si es tracta
d’organismes autònoms, comercials, industrials o financers es
seguirà l’ordre de prelació previst a l’article 169.2 de la Llei
General Tributària, respectant també l’exclusió d’aquells béns
afectes a un ús o servei públic.
Investigació dels béns patrimonials de l’entitat pública mitjançant examen del seu inventari.
Investigació en el Registre de la Propietat de béns patrimonials
de l’ens deutor.
Si l’Administració deutora al·lega l’afecció d’un bé patrimonial
a un ús o servei públic, es podran practicar els mitjans de prova admesos en dret que acreditin l’autèntica destinació del bé.
Alienació del bé, una vegada s’han complert els requisits procedimentals exigits.
Si no hi han béns patrimonials embargables, es podrà impugnar el pressupost de l’entitat, o exercitar la corresponent acció
judicial per inactivitat de l’Administració.

Els vialers amb la determinació de la categoria de carrers per
aplicar les corresponents tarifes, percentatges i quotes en els impostos, taxes i preus públics de l’Ajuntament són els següents:
1. Vialer sobre les taxes i preus públics sobre la propietat immobiliària.
2. Nomenclàtor per a les exaccions sobre activitats econòmiques
i per a l’aplicació de diferents taxes com a conseqüència de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
i de la prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local, relatives o que afectin a
activitats o explotacions econòmiques.
3. Els criteris per fixar les categories dels carrers del nomenclàtor
indicat al punt 2 són:
CATEGORIA PRIMERA. Indrets essencialment comercials, industrials
i/o professionals, amb les següents característiques: excel·lència
en la ubicació; potencial econòmic; un nombre considerable d’establiments oberts al públic; un important volum d’edificació; objecte d’inversions realitzades tant pel sector públic com pel privat
en els darrers temps; increment del nombre de llicències d’obertu-
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ra atorgades en cada exercici; increment del nombre de llicències
d’obres concedides durant l’any; alguns carrers són zones de vianants; vies ben comunicades pel servei de transport públic; zones
lúdiques o d’esbarjo.
CATEGORIA SEGONA. Indrets amb una clara tendència a l’expansió comercial, industrial o professional, que si es continués amb
la dinàmica dels darrers exercicis passarien properament a la
primera categoria; zones amb bones perspectives per les activitats mercantils; carrers amb projectes de futur; llocs d’afluència de
públic, per sí mateixos o per ser de pas cap a d’altres; nuclis amb
considerable nombre d’habitatges i/o de locals amb ús o destí al
públic. Es tracta de zones o carrers que no gaudeixen actualment
de les condicions per classificar los en primera, però que s’hi
apropen de forma considerable.
CATEGORIA TERCERA. Indrets favorables a la ubicació de locals
de caire comercial, industrial o professional, per bé que encara
es troben en vies de desenvolupament. Si es seguís amb l’actual
tendència a l’alça en inversions passarien en els propers exercicis
a una categoria superior.
CATEGORIA QUARTA. Indrets dels barris i de zones del nucli urbà
menys potenciades econòmicament, així com polígons industrials,
però amb característiques que permeten un mínim desenvolupament d’activitats econòmiques i professionals.
CATEGORIA CINQUENA. Indrets que no reuneixen les característiques més favorables per a desenvolupar activitats comercials,
industrials o professionals; la radicació d’aquestes activitats en
zones de categoria cinquena no afavoreix el volum de negoci.
CATEGORIA SISENA. Són els indrets de menys renda. Són carrers
o zones de potencialitat econòmica pràcticament nul·la.
Article 67è
Sistema de pagament avançant dels tributs de venciment periòdic
		 i notificació col·lectiva.
Els obligats al pagament de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva que ho sol·licitin poden avançar el seu pagament, amb els requisits i condicions següents
1. Requisits:
a) Complimentar la sol·licitud normalitzada corresponent a aquesta modalitat de pagament. No caldrà sol·licitud si es va formular per a un exercici anterior i no es renuncia dins del termini
previst a l’apartat “2. Sol·licitud”.
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b) S’inclouran tots els tributs de cobrament periòdic de l’exercici a
què estigui obligat el contribuent.
c) No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest
deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de
baixa.
d) S’han de domiciliar els pagaments.
e) S’han de realitzar els següents pagaments
1. Un pagament avançat el dia 5 de febrer de l’exercici corresponent, per l’import corresponent a la suma dels tributs de
venciment periòdic de l’exercici immediat anterior, exclosos
els derivats de liquidacions no generadores d’alta en els padrons menys un 2,5% corresponent a la bonificació prevista en
l’apartat 3 d’aquest article.
2. Un pagament de regularització, si s’escau, de la diferència que
resulti entre el pagament avançat realitzat i l’import dels tributs
de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què el contribuent resulti obligat en l’any en curs, aplicada la bonificació
prevista en l’apartat 3 d’aquest article. Aquest pagament es
passarà al cobrament el dia 5 de maig i/o el dia 5 d’octubre,
si hi ha tributs del segon semestre.
2. Sol·licitud:
Els obligats al pagament es poden acollir al sistema de pagament
avançat fins al dia 15 de gener de cada exercici.
La sol·licitud d’acollir-se al termini avançat suposarà la renúncia
al sistema de pagament a terminis, en cas que el sol·licitant hi
estigués d’alta.
3. Bonificació:
El pagament avançat donarà dret a una bonificació del 2,5 % de
la quota dels tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva
de l’any en curs a què resulti obligat el contribuent.
4. Efectes de l’incompliment:
L’impagament suposarà la pèrdua automàtica del dret a gaudir
d’aquest sistema de pagament, passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dintre
del període voluntari establert per cada tribut.
Si l’incompliment es refereix al pagament de regularització i el termini de voluntària hagués finalitzat, s’iniciarà el període executiu
per l’import pendent.
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Article 68è		 Vigència
Les modificacions contingudes en la present ordenança, en relació al text anterior, entraran en vigor el dia 8 d’abril de 2022.
Disposició Final
Els preceptes continguts en les diferents ordenances fiscals i preus
públics, que reprodueixin aspectes de la legislació vigent, així
com altres normes de desenvolupament, i aquelles on es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, des del moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris en qüestió.
Per al càlcul del padró de l’Impost sobre béns immobles s’aplicarà
l’increment dels llindars de valors a que fa referència l’article 7.3
de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles en proporció a l’actualització de valors cadastrals operada
per la Gerència de Cadastre de Tarragona.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2,
REGULADORA DELS DRETS PER OCUPACIÓ DE
PARADES DE VENDA EN ELS MERCATS PÚBLICS

I. OBJECTE DE L’EXACCIÓ
Article 1r		 Les taxes regulades en aquesta Ordenança afectaran les activitats
		 que es realitzen a:
- Mercat Central
- Mercat Fòrum
- Mercat Torreforta, com a conseqüència de la concessió administrativa d’una parada, del seu traspàs o canvi d’activitat o
articles de venda.
II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 2n		 L’obligació de contribuir neix amb la sol·licitud a l’Ajuntament de
l’atorgament de la concessió administrativa d’una parada, del seu traspàs o canvi d’activitat en qualsevol dels mercats abans ja esmentats.
III. SUBJECTE PASSIU
Article 3r		 Estan obligats al pagament d’aquestes taxes les persones naturals
o jurídiques que sol·licitin, provoquin o en interès dels quals redundi la concessió d’una o més parades, el seu traspàs o canvi d’activitat, sempre a tenor del que disposa la Llei General Tributària.
IV. DISPOSICIONS GENERALS
Article 4t		 L’Ajuntament podrà acordar l’adjudicació del dret a ocupar les
parades dels mercats segons el temps que es determini en el contracte de la concessió administrativa, sense que en cap cas no pugui ésser superior als 50 anys, i sense perjudici dels drets adquirits.
Article 5è		 L’anunci haurà de publicar-se per un termini de quinze dies en els
taulers d’edictes dels mercats respectius i de la casa consistorial.
Article 6è		 Si anunciada la licitació de la parada per un tipus de mercaderia
determinat, no hi hagués licitadors o no fos considerat acceptable
el tipus ofert, l’Ajuntament podrà acordar nova licitació per mercaderia diferent.
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Article 7è		 Per a prendre part en aquesta licitació, els interessats hauran d’ingressar
en aquesta corporació una fiança provisional, que serà del 6 per
cent de l’import pel qual les esmentades parades hagin estat ofertades, quantitat que es perdrà per causa imputable al licitador i si
l’adjudicatari no diposités la fiança definitiva.
Article 8è		 Els adjudicataris de parada de mercats vindran obligats a dipositar
com a fiança o garantia definitiva, per a respondre dels seus deures,
la quantitat corresponent a TRES MENSUALITATS de la quota que
cobri l’empresa o entitat que gestiona el servei municipal de mercats.
Quan la titularitat de la parada s’obtingui per traspàs entre vius i
a títol gratuït o per herència i sempre que provingui de cònjuges,
pares o fills, es podrà mantenir com a fiança o garantia definitiva
la dipositada en el seu dia per l’anterior titular o causant sempre
que es mantingui la mateixa activitat o producte de venda.
Article 9è

1. Podran ésser autoritzats els adjudicataris de parades de mercats
per a traspassar els seus drets a tercers; per a fer-ho, el titular sol·
licitarà la transmissió en la qual notificarà a l’Ajuntament el preu
de l’alienació, si la transmissió és a títol onerós.
2. Els traspassos a títol gratuït, entre cònjuges, pares o fills,
podran autoritzar-se amb el pagament previ d’una tarifa de €
19,31, sempre que es continuï exercint la mateixa activitat o
no es canviï d’article de venda.
Cas que es canviï d’activitat o d’article de venda s’haurà d’efectuar el pagament d’acord amb el que disposa l’article 9è, apartat
3 de la present Ordenança fiscal.
Els traspassos de parades a favor de paradistes que desenvolupin la seva activitat en el Mercat Central de Tarragona, per part
d’altres paradistes titulars que no continuïn desenvolupant la seva
activitat, després de la remodelació, donarà lloc a la percepció
d’una tarifa de € 18,89, per traspàs. Aquesta tarifa bàsica només
s’aplicarà quan s’atorguin les noves parades, incloent les traspassades, amb ocasió de l’entrada en funcionament del nou Mercant
Central, però no amb posterioritat a que això esdevingui.
3. Quan es canviï d’article de venda, s’acreditarà una taxa per una
sola vegada, que consistirà en SIS MENSUALITATS de la quota que es
paga a l’empresa o entitat que gestiona el servei municipal de mercats.
4. Un cop atorgada l’autorització de traspàs, els concessionaris
del Mercat Central vindran obligats a adaptar les parades al Projecte de rehabilitació del Mercat Central, en el termini de TRES
MESOS, a comptar des de la data de notificació de l’acord. Cas
d’incomplir aquest requisit perdrà els drets de la concessió.
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Article 10è		1. L’Ajuntament podrà exercir el dret de rescat de la concessió en
el termini dels trenta dies hàbils següents a la notificació, mitjançant el pagament del seu preu o valor i prèvia deducció de 30
mensualitats a favor dels concessionaris de la quota que es paga
a l’empresa o entitat que gestioni el servei municipal de mercats.
2. De no exercir l’Ajuntament el dret de rescat, podrà autoritzar-se
la transmissió amb el pagament previ de TRENTA MENSUALITATS
de la quota que es paga a l’empresa o entitat que gestioni el servei municipal de mercats.
Article 11è		1. Els traspassos per herència entre pares, fills i cònjuges, requeriran
el pagament d’una tarifa de € 19,31, sempre que es continuï
exercint la mateixa activitat o no es canviï d’article de venda.
Cas que es canviï d’activitat o d’article de venda s’haurà d’efectuar el pagament d’acord amb el que disposa l’article 9è, apartat
3 de la present Ordenança fiscal.
2. Aquestes transferències hauran d’ésser sol·licitades pels interessats en el termini dels sis mesos següents a la mort del causador.
3. Si fos formulada la petició passat el dit termini, però abans de
complir-se l’any, els drets anteriors sofriran un recàrrec del 25 per cent.
4. Passats aquests períodes sense haver-se sol·licitat el traspàs,
perdran els drets de les parades de mercats, i quedaran a disposició d’ésser novament adjudicades mitjançant licitació, tot això
sense perjudici del pagament mensual de la parada.
Article 12è		a).transmissions, per concurs, incloent els supòsits als que s’apliqui
el procediment previst a l’article 16.2 del Reglament de Mercats
de Tarragona................................................... 2.012,23 €
b) transmissions inter vivos o mortis causa, incloent els supòsits als
que s’apliqui el procediment d’atribució directa previst a l’article 16.3 del Reglament de Mercats de Tarragona.....751,80 €
c) per canvi d’activitat.............................................. 584,12 €
Article 13è		 Els drets i taxes previstos en aquesta ordenança ja sigui per fiança,
per a obtenir la concessió o per qualsevol d’altre concepte que aquesta reguli, esmentats en els articles, hauran de fer-se efectius mitjançant l’oportuna autoliquidació prèvia dels corresponents imports, essent aquest requisit indispensable per a l’inici dels tràmits pertinents.
Article 14è		 El fet d’amagar un traspàs efectuant-se fraudulentament, serà objecte
d’anul·lació de la concessió, i quedarà l’Ajuntament en llibertat per
a adjudicar-lo novament sense perjudici de la sanció que per frau de
drets correspongui, d’acord amb les presents ordenances. La mateixa
penalitat correspondrà als concessionaris que relloguin la parada.
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S’entendrà com a abandonada la concessió d’una parada dels
mercats per l’adjudicatari quan mantingui la parada tancada al
públic per més de sis mesos consecutius o alterns durant un any,
o des de l’adjudicació en el seu cas. Aquest abandonament produirà l’anul·lació de l’adjudicació, amb pèrdua de la quantitat
rematada que s’hagués produït.
Article 15è		 Cada concessionari de parada podrà obtenir fins a tres parades fixes.
Article 16è		 Podran autoritzar-se permutes entre concessionaris de parades
dels mercats, que així ho sol·licitin, amb el pagament previ de SIS
MENSUALITATS de la quota que s’aboni a l’empresa o entitat que
gestioni el servei municipal de mercats.
V. DISPOSICIONS FINALS
Article 17è		 Les modificacions de la present ordenança, en relació al text anterior,
entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014 i romandrà
vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
La modificació de la present ordenança incloent un nou article 12
i, en conseqüència renumerant els següents, entra en vigor a partir de la publicació íntegra del text modificat al Butlletí Oficial de
la Província, la qual cosa va esdevenir el dia 19 d’abril de 2018.
Article 18è		 Les modificacions de la present Ordenança, en relació al text anterior,
van esdevenir definitivament aprovades en virtut de l’acord del
Consell Plenari de 30 de setembre de 2013, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació consistent en l’aprovació d’un nou article 12, va
esdevenir definitivament aprovada en virtut de l’acord del Consell
Plenari de 25 de gener de 2018, mitjançant el qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es produïen
reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual
cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3,
REGULADORA DELS DRETS I TAXES
PER TIMBRE MUNICIPAL

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r

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 (actualment del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004), aquest Ajuntament
estableix la taxa per timbre municipal, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l’esmentat text refós.
II. OBJECTE DE L’EXACCIÓ

Article 2n

És objecte d’aquesta exacció la tramitació de tota classe de documents que expedeixi o de què entengui l’Administració municipal.
III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 3r

L’obligació de contribuir neix amb la presentació de l’escrit, petició
o document en què hagi d’entendre l’Administració.
IV. SUBJECTE PASSIU

Article 4t

Estan obligats al pagament de les taxes les persones naturals o
jurídiques que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals redundi la tramitació de l’expedient.
V. EXEMPCIONS

Article 5è

Estaran exempts del pagament de les taxes per timbre municipal
els següents fets:
a) Els pobres de solemnitat i aquelles persones que per la seva
precarietat econòmica siguin considerades com a tals pels
Serveis Socials.
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b) Els escrits que denuncien anomalies en el funcionament dels
serveis municipals, sempre que no hi hagi interès directe per
part del denunciant.
c) Les instàncies o documents que es presentin en resposta
o consultes fetes a instància de l’Ajuntament, en el benefici
d’aquest.
d) Les al·legacions o observacions presentades davant els
comunicats de l’Ajuntament sobre les sol·licituds d’obertures
d’establiments d’activitats classificades.
e) Sol·licituds d’ajuts del Fons Social de Funcionaris.
f) Sol·licitud d’expedició de certificacions per al personal de
l’Ajuntament on s’indiquin els anys de serveis, els ingressos
obtinguts, sous, etc.
VI. TRAMITACIÓ
Article 6è

Les certificacions o documents que comprèn aquest capítol es
trametran i despatxaran pel Departament corresponent de la Secretaria, però abans d’ésser lliurats als interessats, es tindrà cura
d’exigir los el pagament dels drets i el reintegrament amb els
segells necessaris.

Article 7è

Aquelles certificacions o documents que expedeixi l’Administració
municipal en virtut d’ofici dels jutjats o tribunals per a tota classe
de plets, no es lliuraran ni remetran sense que, prèviament, s’hagin satisfet els drets de tarifa.
VII. TARIFES

Article 8è

Les taxes d’Administració exigibles s’ajusten al següent:
EPÍGRAF 1. Certificacions
1. De convivència i domicili........................................ € 8,75
2. D’empadronament, residència i domicili:
a) Individuals:
- Referents a l’últim Padró......................................... € 7,90
- Referents a padrons anteriors ................................. € 8,75
b) Unitats familiars:
- Referents a l’últim Padró........................................ € 12,25
- Referents a padrons anteriors ................................ € 13,05
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3. Acreditatives de les parelles de fet registrades a l’Ajuntament .
........................................................................... € 11,35
4. D’acords municipals i documents existents de qualsevol índole,
diferents a l’assenyalada en els números 1, 2 i 3:
- Referents a l’any en curs. Per full: ........................... € 3,60
- Referents al quinquenni anterior. Per full:.................. € 7,15
5. D’emplaçament de finques a efectes del pagament d’impostos
estatals: ................................................................ € 7,90
6. Legalització de firmes:........................................... € 12,25
7. Certificacions de béns en general:
Individuals.............................................................. € 7,90
Diversos titulars ................................................... € 13,95
EPÍGRAF 2. D’Hisenda
1. Comunicats d’altes i baixes, en matèria de tributs: ......Gratuït
2. Informes referents a liquidacions tributàries:............... Gratuït
3. Expedició de duplicats o justificants de pagament de qualsevol tribut:
- De l’any en curs:.................................................. € 2,65
- D’anys anteriors:.................................................. € 7,15
4. Duplicats de resguards de dipòsits per pèrdua........... € 0,80
5. Certificats cadastrals:
- De l’any en curs:.................................................. € 7,15
- D’anys anteriors:.................................................. € 8,75
6. Certificat de l’acta d’adjudicació de béns en subhasta.. €97,60
EPÍGRAF 3. D’Estadística
1. Reintegrament dels originals dels fulls d’altes per nous empadronaments:............................................................Gratuït
2. Modificacions de les dades de la inscripció en el Padró d’habitants a instància de l’interessat:................................. Gratuït
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EPÍGRAF 4. De les llicències
1. Consultes sobre llicències d’obres o obertures:......... € 12,25
2. Sol·licitud de llicències o permisos en general:............ € 5,95
3. Sol·licitud per instal·lació de guals:............................€ 5,95
EPÍGRAF 5. De Serveis Socials
1. Informe sobre adequació de l’habitatge....................€ 34,80
2. Informe d’integració social......................................€ 18,80
3. Informe d’integració social (renovació de residència temporal)
........................................................................... € 18,80
EPÍGRAF 6. Generals
1. Informes que s’emetin per l’Ajuntament i que hagin de produir
efectes en assumptes, la gestió dels quals no sigui de la competència municipal ....................................................€ 36,85
2. En tots els casos en que, per a facilitar els informes sol·licitats,
es requereixin desplaçaments de personal municipal, s’aplicarà una taxa complementària de ..............................€ 30,70
3. Recerca de documentació existent en cadascun dels expedients
municipals:
- De l’any en curs: ...................................................€ 5,95
- Dels últims quinze anys:........................................€ 12,25
4. Insercions al tauler d’edictes municipal, instades per particulars, sempre que es tracti d’insercions legalment exigibles .....
.............................................................. € 7,60/ inserció.
EPÍGRAF 7. De la Guàrdia Urbana
1. Informe sobre accidents de circulació.......................€ 39,10
2. Informe sobre accidents de circulació, en els supòsits de justícia
gratuïta o torn d’ofici..............................................€ 13,05
EPÍGRAF 8. Drets d’examen
Grup o nivell
1. Grup A, subgrups A1 i A2 o titular superior
o diplomat
2. Grup B o tècnic superior
3. Grup C, subgrups C1 i C2, o ESO o batxiller
o tècnic especialista
4. Agrupacions professionals
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Quan els aspirants reuneixin alguna de les característiques que
s’indiquen a continuació, la quota serà zero:
1) Les persones que estiguin en situació de desocupació:
Opció A. Les que no percebin cap prestació econòmica, o,
Opció B. Les que tinguin una antiguitat, com a mínim de sis
mesos
Per a la concessió de la bonificació serà necessari que les persones interessades acreditin la seva situació mitjançant certificat vigent expedit per l’oficina del servei d’ocupació corresponent, en el termini de la presentació de la sol·licitud.
2) Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al
33%, mitjançant certificat emès per la institució competent.
EPÍGRAF 9. De l’Arxiu Municipal
- Tarifes per a usos de consulta i recerca
9.1. Impressions d’imatges digitals
A 300 dpi, en paper fotogràfic digital, en blanc i negre o en
color:
Mida DIN A4 ............................................................ € 5,00
Mida DIN A3 ............................................................ € 6,55
A 72 dpi, en paper normal, en blanc i negre o en color:
Mida DIN A4 ............................................................ € 1,60
Mida DIN A3 ............................................................ € 2,65
Impressions per les persones usuàries d’imatges ja digitalitzades:
Mida DIN A4 ............................................................ € 1,10
9.2. Digitalització en blanc i negre o en color (inclou el suport)
1 imatge ............................................................ € 5,50
9.3. Reproduccions de vídeo VHS (inclou el suport)
Per un minut seleccionat ....................................... € 3,30
9.4. Reproduccions d’enregistraments sonors (inclou el suport)
Per un minut seleccionat sobre CD R............................. € 5,50
Duplicació de cinta analògica o de CD-R, per cada 30 minuts...
............................................................................... €13,90
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VIII. DISPOSICIÓ FINAL
Article 9è		 Les modificacions de la present ordenança, en relació al text anterior,
entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014 i romandrà
vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
Article 10è		 Les modificacions de la present Ordenança, en relació al text anterior,
van esdevenir definitivament aprovades en virtut de l’acord del
Consell Plenari de 30 de setembre de 2013, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA
DELS DRETS I TAXES PER CIRCULACIÓ DE
TRANSPORTS ESPECIALS A TRAVÉS DE LA CIUTAT

Article 1r

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 (actualment
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004), aquest Ajuntament estableix
la taxa per circulació de transports especials a través de la ciutat,
que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat text refós.
I. FET IMPOSABLE

Article 2n

1. És objecte de l’exacció la prestació per la Guàrdia Urbana
del servei de conducció, vigilància i acompanyament dels
transports especials a través de la ciutat i la realització d’una
activitat que comporta un aprofitament extraordinari de la
via pública. A aquest efecte, s’entén per trans-ports especials
aquells que, per excedir del pes i dimensions màximes que
estableix la normativa reguladora de la circulació de vehicles,
necessiten per transitar les autoritzacions a què es refereix
la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat vial.
2. La prestació del servei s’ajustarà estrictament a les normes que
es dictin per l’Alcaldia, directament o a través de la Guàrdia
Urbana, tenint en compte les característiques del transport a
realitzar.

Article 3r

Obligació de contribuir. L’obligació de contribuir neix en el
moment en que es concedeix l’autorització per circular a través
de la ciutat.
II. SUBJECTE PASSIU

Article 4t

Queden obligats al pagament de la taxa les persones naturals o
jurídiques propietàries del vehicle que realitzi el transport i
aquelles que sol·licitin la prestació del servei.
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III. TIPUS O QUOTA
Article 5è

1. La quota per la prestació del servei regulat en aquesta ordenança
es fixarà tenint en compte el nombre d’unitats de la Guàrdia
Urbana assignades al mateix, d’acord amb els següents
imports:
Per un motorista..................................................... € 47,85
Per dos motoristes.................................................. € 95,68
Per un cotxe patrulla............................................... € 97,53
2. Serà condició prèvia a l’autorització del servei, el pagament
de la quota fixada.
IV. EXEMPCIONS

Article 6è

Queden exempts del pagament de la taxa els serveis prestats a
transports pesants realitzats per organismes oficials.
V. FIANCES

Article 7è

Abans de la prestació del servei i com a condició prèvia, caldrà
que el transportista lliuri una fiança per tal de respondre dels
perjudicis que hom pogués ocasionar a les vies públiques.
La fiança vindrà determinada per decret de l’Alcaldia.
La prestació de la fiança no serà necessària sempre que el vehicle
i la càrrega que transporti tinguin coberts els danys que puguin
causar als béns públics municipals en cas de sinistre, a través de
pòlisses d’assegurances.
En tot cas, i acompanyant la petició d’autorització, caldrà exhibir
les corresponents pòlisses i rebuts.
VI. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 8è

Hom ajustarà a l’establert en la Llei de Règim Local i disposicions
concordants en tot el que es refereixi a infraccions tributàries
i llurs diferents qualificacions, i també a les sancions que els
correspongui en cada cas.
VII. DISPOSICIONS FINALS

OF 4. 2

Article 9è

Les modificacions de la present ordenança, en relació al text
anterior, entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014 i
romandrà vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.

Article 10è

Les modificacions de la present Ordenança, en relació al text
anterior, van esdevenir definitivament aprovades en virtut de l’acord
del Consell Plenari de 30 de setembre de 2013, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5,
REGULADORA DELS DRETS I TAXES
PER SERVEIS URBANÍSTICS

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r

En ús de les facultats concedides per l’article 57 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, s’estableixen les següents taxes en la present
Ordenança.
II. FET IMPOSABLE

Article 2n		 Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis
tècnics i/o administratius o la realització d’activitats urbanístiques
de competència local recollides en els epígrafs que serveixen de
base per a la quantificació de les tarifes relacionades en l’article
9è de la present Ordenança, que es refereixen, afecten o beneficien de forma particular al subjecte passiu, i, en tot cas, la prestació dels serveis tècnics i administratius que tendeixen a verificar si
els actes d’edificació i ús del sòl subjectes a llicència urbanística,
comunicació prèvia o declaració responsable, s’ajusten a la llei,
el planejament urbanístic i les ordenances municipals.
III. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR
Article 3r		
1. L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la
sol·licitud de la preceptiva llicència, comunicació prèvia, declaració responsable o de qualsevol de les activitats i serveis
urbanístics que integren el fet imposable. A aquests efectes es
considerarà iniciada l’activitat o la prestació del servei en la
data en que es formalitzi la petició, comunicació prèvia o declaració responsable corresponent al Registre General Municipal,
exigint-se el seu pagament per iniciar l’actuació o expedient.
2. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver formalitzat la comunicació prèvia, declaració responsable o obtingut
l’oportuna llicència, la taxa es meritarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que condueix a determinar si l’obra
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en qüestió és o no autoritzable, amb independència de l’inici
de l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició si no fossin autoritzables, i sense perjudici de les sancions urbanístiques que
procedeixin.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran
la denegació de la llicència sol·licitada, el desistiment o la renúncia posterior a la concessió de la llicència.
IV. SUBJECTE PASSIU
Article 4t		
1. Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones
físiques o jurídiques que sol·licitin, provoquin o resultin beneficiades pels serveis o activitats urbanístiques a que es refereix
aquesta ordenança.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent, d’acord amb
l’article 23.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, els constructors i contractistes d’obres.
1. Seran responsables subsidiaris del pagament de les taxes, els
Article 5è		
propietaris o posseïdors dels terrenys afectats per l’edificació i
l’ús del sòl.
2. També respondran subsidiàriament els arrendataris quan s’acrediti que les obres s’han executat per iniciativa pròpia amb la
conformitat del propietari.
3. Seran igualment responsables les persones naturals o jurídiques
a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003,
General Tributària.
V. TRAMITACIÓ
Article 6è		 Es podran establir convenis de gestió tributària amb entitats representatives d’obligats al pagament o amb entitats obligades a satisfer
les quotes resultants, amb la finalitat de facilitar la gestió en casos d’actuacions que requereixin la realització de construccions,
instal·lacions o obres periòdiques o en execució d’un pla o programa de treball.
Article 7è		
1. Fins el dia anterior a la data en que s’hagués d’adoptar l’acord
municipal sobre resolució de l’expedient o sol·licitud en tràmit o
sobre concessió de llicència, els interessats podran renunciar-hi.
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En el cas que, a la data de la renúncia no s’haguessin emès els
informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient,
els drets a liquidar quedaran reduïts al 20% de l’import de la
taxa que correspondria. En els casos en que, aquests informes
ja s’haguessin emès a la data de la renúncia, es liquidarà el
80% de l’import de la taxa que correspongui.
2. Quan es produeix la caducitat de l’expedient per causa imputable al sol·licitant, es liquidarà el 100% de la taxa que
correspongui.
3. Quan es denegui la llicència, es liquidarà el 100% de la taxa
que correspongui. S’exceptuen els casos en els que tot i haver-se denegat la llicència aquesta denegació no sigui conseqüència de la no adequació del projecte presentat al planejament vigent o a les normes i ordenances d’edificació, cas en el
que la taxa es reduirà al 20% de l’import que correspondria si
la denegació no fos conseqüència del supòsit esmentat.
4. En el cas de les comunicacions prèvies d’obra, els interessats
poden posar en coneixement de l’administració que no efectuaran els treballs tot i que no tindran dret a la devolució de cap
percentatge de la taxa.
VI. AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA
Article 8è

La taxa regulada en aquesta ordenança s’exigirà en règim d’autoliquidació en el model habilitat a l’efecte per l’Ajuntament i haurà
de ser presentada i pagada en el moment de presentar la sol·
licitud de llicència urbanística, comunicació prèvia, declaració
responsable o de sol·licitud de qualsevol de les activitats i serveis
urbanístics que integren el fet imposable.
S’exceptuen de l’obligació d’autoliquidar la taxa, aquells casos
de construccions, instal·lacions o obres promogudes per Administracions Públiques, casos tots ells en els que el règim serà el de
liquidació per part de la Corporació.
VII. TARIFES

Article 9è		
1. Les tarifes a aplicar seran les següents:
A) Llicència, Comunicació prèvia i declaració responsable de
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
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L’1,30% del pressupost de la construcció, instal·lació o obra, amb
un import mínim de 30,00 €.
El pressupost:
- Quan es tracti d’obres de nova construcció, ampliació o rehabilitació, el que resulti d’aplicar els criteris de valoració establerts
en l’annex de l’Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, salvat dels casos en que
el pressupost d’execució material presentat fos superior al calculat
d’acord amb els esmentats criteris, en el qual cas es prendrà com
a base imposable el pressupost d’execució material.
- Per la resta de construccions, instal·lacions i obres serà el dels
pressupost presentat, sempre que aquest s’ajusti als preus establerts per l’Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya
o organisme similar.
B) AVANTPROJECTES
Els drets acreditats per l’informe d’un avantprojecte són de.€ 386,72.
C) PARCEL·LACIONS I REPARCEL·LACIONS
1. La quantia dels drets corresponents al tràmit i resolució de cada
expedient incoat pel concepte de parcel·lació, per segregació
o per constitució o modificació del règim de propietat horitzontal per parcel·les serà de....................................... € 505,71
2. L’obligació de pagament recaurà sobre el sol·licitant de la llicència.
3. El dret a percebre els drets que es liquidin pels conceptes de
parcel·lació i reparcel·lació serà absolutament independent
respecte de qualsevol altres drets municipals originats per aplicació d’aquesta mateixa Ordenança o de les altres ordenances
d’exaccions, i de cap manera no podrà ser compensat per
qualsevol altre. També guardarà la mateixa independència, encara que l’Ajuntament fos l’organisme actuant.
4. Per la tramitació de l’aprovació dels estatuts i bases d’actuació de
les juntes de compensació s’acreditarà la taxa de....... € 597,47
5. Per l’expedició de certificació d’innecessarietat de llicència de
parcel·lació......................................................... € 197,72
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D) LLICÈNCIA/COMUNICACIÓ 1a OCUPACIÓ
a) Per habitatge unifamiliar:........................................ € 50,61
b) En blocs o propietat horitzontal, per habitatge o departament:
............................................................................ € 40,41
c) En el cas d’edificis urbans de diverses plantes o d’una sola
planta en extensió, com hotels, hospitals, i anàlegs, per cada
100 m2 o fracció de superfície:............................... € 40,41
d) Naus industrials:.................................................... € 50,61
e) Locals comercials:.................................................. € 50,61
E) ALTRES LLICÈNCIES I ACTUACIONS:
a) Declaració d’obra ruïnosa:................................... € 505,71
b) Certificats o informes urbanístics o de serveis:
1. Certificats de règim urbanístic............................... € 109,77
2. Informes urbanístics................................................ € 55,11
3. Informes sobre dades o característiques tècniques, constructives
o de qualsevol classe, relatives a obertures de carrers, xarxes
d’aigua i clavegueram, pavimentació, enllumenat i, en general, tots aquells informes que es sol·licitin relacionats amb la
instal·lació, les obres o els serveis municipals............ € 55,11
c) Reajustament d’alineacions i rasants...................... € 363,25
d) Concreció d’ordenació de volums ........................ € 505,86
e) Canvi d’ús........................................................... € 100,00
f) Constitució d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex
immobiliari privat o la seva modificació, quan comporti un increment del nombre d’habitatges o establiments, i altres operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent ........................... € 185,84
F) ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN SÒL NO URBANITZABLE.....
.......................................................................... € 305,86
G) LLICÈNCIES D‘ÚS I OBRES PROVISIONALS............... € 305,86
H) ALINEACIONS I RASANTS
1. Les quotes exigibles per la demarcació d’alineacions i rasants
es fixaran sobre la base dels metres lineals de façana en la
forma següent:
- Per cada demarcació, fins a 10 m de façana:......... € 39,84
- Per cada metre o fracció que excedeixi dels 10 m primers:... € 7,94
Els edificis que tinguin façana que doni a més d’un carrer pagaran els drets establerts per les obres que s’hi executin.
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2. La reunió de diversos solars no es considerarà com una sola
finca als efectes de la demarcació de l’alineació; caldrà que
aquesta es practiqui per a cadascun dels solars i per a cadascuna de les cases o edificacions que es pretengui construir,
encara que constitueixin bloc.
		 Ara bé, si com a conseqüència dels resultats d’aquests operació s’haguessin de replantejar els projectes urbanístics i fos
necessària una nova demarcació d’alineacions i rasants, en la
liquidació de drets que per a aquesta última corresponguin es
deduirà l’import dels satisfets per a l’anterior.
3. Les alineacions i rasants s’hauran d’efectuar el dia i hora assenyalats per l’Administració municipal, dins dels deu dies següents al pagament dels drets. En el cas de no presentar-se la
propietat i el seu arquitecte en la data fixada, es perdran els
drets acreditats, i per a procedir a la pràctica d’aquelles serà
necessari el pagament dels drets i una nova sol·licitud, llevat
que abans no s’hagués demanat ajornament, que podrà ser
concedit quan es considerin justificats els motius d’incompareixença.
I) ACTUACIONS EN XARXES DE SUBMINISTRAMENT
Les quotes exigibles per les llicències urbanístiques compreses en
aquest grup es fixaran d’acord amb les següents taxes:
1. Per la connexió a la xarxa general municipal:........... € 50,61
J) INSTAL·LACIÓ DE GRUA-TORRE
Les taxes que acreditaran les obres d’instal·lació de grua-torre
seran de................................................................ € 253,03
VIII. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 10è		 En tot allò relatiu a infraccions tributàries serà d’aplicació el que es
disposa en la Llei General Tributària i altres concordants.
IX. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 11è		1. No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment
establertes.
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X. DISPOSICIÓ FINAL
Article 12è		Primera. Les modificacions de la present ordenança, en relació al text
anterior, entraran en vigor a partir de la publicació íntegra del
text modificat al Butlletí Oficial de la Província la qual cosa va
succeí el 23 de desembre de 2019 i romandrà vigent fins que no
s’acordi la modificació o derogació.
Article 13è

Segona. Les modificacions de la present Ordenança, va esdevenir
definitivament aprovades en virtut de l’acord del Consell Plenari
de 21 d’octubre de 2019, mitjançant el qual es va determinar que
si dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va
esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6,
REGULADORA DE LES TAXES
PER LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBERTURES O
D’INSTAL·LACIONS I PEL RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA
DISPOSICIÓ GENERAL
Fent ús d’allò que disposa l’article 57 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en concordança amb l’article 20 de la
mateixa Llei, es regulen per la present ordenança, els drets i taxes
per llicències ambientals, per llicències d’obertura, per llicències dels
establiments subjectes a la Llei 10/1990, i per la tramitació de les
comunicacions prèvies, i pels demés objectes d’exacció, establerts
en la mateixa.
SECCIÓ PRIMERA
Article 1r

I. OBJECTE DE L’EXACCIÓ
Serà objecte d’aquesta exacció la prestació dels serveis tècnics i
administratius dimanants de les sol·licituds de les llicències de les activitats sense incidència ambiental segons l’acord de l’Ajuntament Ple
de 27 de desembre de 1999, i de les llicències ambientals, de les
quals, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments, locals
o instal·lacions on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II.1 i II.2 de la Llei 3/1998, així com la prestació dels serveis
tècnics i administratius dimanants de les sol·licituds de les llicències
d’obertures d’establiments o d’instal·lacions, de que han de disposar
aquelles activitats de l’annex 3 esmentades al Reglament municipal
aprovat a l’empara de l’establert a l’apartat 3 de l’article 41 de la
Llei 3/1998.
Així mateix, constitueix l’objecte d’aquesta exacció la prestació
dels serveis tècnics i administratius dimanants de les sol·licituds de
les llicències sotmeses a la Llei 10/90, de 15 de juny, la prestació
dels serveis administratius i tècnics derivats de la sol·licitud de
llicències d’obertures o d’instal·lacions que siguin exigibles, així
com la prestació dels serveis administratius i tècnics de comprovació en el cas de les activitats sotmeses a comunicació prèvia,
previstes a l’annex III de la Llei 3/98 no incloses en el Reglament
municipal esmentat.
També constitueix l’objecte d’aquesta exacció la prestació dels
serveis tècnics i administratius com a conseqüència de la realització
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de certificats de compatibilitat, revisions, canvis no substancials i
controls de les activitats compreses en els apartats anteriors i que
siguin exigibles conforme a la Llei 3/1998 i demés legislació
aplicable, així com els serveis per a l’adequació de les activitats
existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental, i normativa de desenvolupament.
També serà objecte d’aquesta taxa la prestació dels serveis tècnics
i administratius per a la tramitació de les llicències comercials municipals i per a l’emissió dels informes preceptius per a l’obtenció
de la llicència comercial de la Generalitat .
Article 2n

Als efectes d’aquesta Ordenança es consideraran locals, les edificacions o instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense cobrir,
obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol activitat industrial o comercial. Amb caràcter indicatiu, no limitatiu, tindran caire
de locals o establiments independents els següents:
a) Els que estiguin per carrers, camins o parets contigües, sense pas
entre elles.
b) Els situats en un mateix edifici o edificis contigus que tinguin portes
diferents per al servei del públic i es trobin dividits en qualsevol
forma perceptible, encara que amb el titular de l’establiment es
comuniquin interiorment.
c) Els departaments o seccions d’un local únic quan, estant dividits en
forma perceptible, puguin ésser fàcilment aïllats i s’hi exerceixin
activitats diferents.
d) Els pisos d’un edifici, tinguin o no comunicació interior, llevat quan
s’hi exerceixi la mateixa activitat per un sol titular.
II. FET IMPOSABLE

Article 3r
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El fet imposable ve determinat per la prestació dels serveis tècnics i
administratius dimanants de la sol·licitud de les llicències ambientals,
de les quals, inexcusablement, han d’estar proveïts els establiments,
locals o instal·lacions on es desenvolupin activitats de les incloses
als annexos II.1 i II.2 de la Llei 3/1998, així com la prestació dels
serveis tècnics i administratius dimanants de les sol·licituds de les llicències d’obertures d’establiments o d’instal·lacions, de que han de
disposar aquelles activitats de l’annex 3 esmentades al Reglament
municipal aprovat a l’empara de l’establert a l’apartat 3 de l’article
41 de la Llei 3/1998.
Així mateix, constitueix el fet imposable d’aquesta exacció la
prestació dels serveis tècnics i administratius dimanants de les
sol·licituds de les llicències sotmeses a la Llei 10/90, de 15 de
juny, la prestació dels serveis administratius i tècnics derivats de
la sol·licitud de llicències d’obertures o d’instal·lacions que siguin
exigibles, així com la prestació dels serveis administratius i tècnics
de comprovació en el cas de les activitats sotmeses a comunicació
prèvia, previstes a l’annex III de la Llei 3/98 no incloses en el
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Reglament municipal esmentat.
També constitueix el fet imposable la prestació dels serveis tècnics
i administratius que comportin la realització de certificats de
compatibilitat, revisions, canvis substancials, canvis no substancials
i controls de les activitats compreses en els apartats anteriors i
que siguin exigibles conforme a la Llei 3/1998 i demés legislació
aplicable, així com els serveis per a l’adequació de les activitats
existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental i normativa de desenvolupament.
Constituiran doncs, el fet imposable els supòsits d’obertura sotmesa
a llicència o al règim de comunicació prèvia, en els casos següents:
a) La primera instal·lació.
b) Els trasllats de local
c) El canvi o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està
autoritzat.
També constitueixen el fet imposable:
a) Certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic.
b) Controls inicials i/o periòdics de les activitats incloses
a l’annex II.1, II.2 i III de la Llei 3/1998 i normativa de
desenvolupament
c) Revisió de l’autorització o llicència ambiental de les activitats
de l’annex II.1 i II.2 de la Llei 3/1998 i normativa de
desenvolupament.
d) Adequació d’activitats amb o sense llicència prèvia vigent,
incloses a l’annex II.1 i II.2 de la Llei 3/1998 i normativa de
desenvolupament.
e) Canvis no substancials d’activitats incloses a l’annex II.1 i II.2
de la Llei 3/1998 i normativa de desenvolupament.
f) Adequació d’activitats existents sense disposar de llicència
prèvia vigent.
També constituirà el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat
municipal, tant tècnica com administrativa, relativa a la tramitació
i avaluació dels expedients de sol·licitud de llicències comercials,
encaminada a l’atorgament de la preceptiva llicència comercial
municipal en els casos de mitjans establiments o a l’emissió de
l’informe comercial de l’Ajuntament, previ a l’atorgament de la
llicència comercial per part de la Generalitat de Catalunya en
els casos de grans establiments. Estaran subjectes a aquesta taxa
les obertures, canvis d’activitat, trasllats, ampliacions i canvis de
titularitat de grans i mitjans establiments comercials, amb caràcter
previ a la resta de llicències municipals de tipus urbanístic, sanitari,
ambiental, de seguretat i la resta de condicions exigibles a cada
activitat.
III. MERITAMENT DE LA TAXA
Article 4t

1. L’obligació de contribuir naixerà en el moment de formularse la sol·licitud relativa als fets imposables gravats i pels casos de
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llicència o de comunicació prèvia, o, cas que aquella no es sol·liciti
o la comunicació no s’efectuï, en el moment que es produeixi la
prestació del servei o es realitzi el requeriment de legalització de
l’activitat al subjecte passiu. En aquest últim cas, simultàniament al
requeriment, l’Ajuntament podrà, si s’escau, requerir l’autoliquidació
de la corresponent taxa, sense menyscapte de procedir a la seva
liquidació provisional quan aquesta sigui exigible, sense el pagament
de la qual no es legalitzarà l’activitat.
2. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia haurà de
formular-se abans de l’obertura i posada en funcionament dels
establiments o instal·lacions de què es tracti.
IV. SUBJECTE PASSIU
Article 5è

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les
persones naturals o jurídiques així com les entitats a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, peticionàries
de les llicències o actuacions gravades en aquesta Ordenança, o
que en resultin beneficiades.
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia,
els subjectes passius ho seran els titulars de l’activitat sotmesa.
3. En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva
llicència municipal, o sense haver efectuat la pertinent comunicació,
es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o
jurídica que desenvolupi l’activitat.
4. Seran responsables de les obligacions tributàries derivades
d’aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques a què es
refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
V. TRAMITACIÓ I EFECTES
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Article 6è

Per a la tramitació de les actuacions gravades, conseqüència del
fet imposable, els subjectes passius estan obligats, prèviament, a
autoliquidar la taxa corresponent.

Article 7è

El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança fiscal no
suposarà en cap cas la legalització de l’exercici de l’activitat.

Article 8è

Quan es produeixi acord denegatori de la llicència o actuació
gravada sol.licitada es liquidarà el 100% de la taxa que correspondria
pagar si aquesta s’hagués concedit o resolt favorablement, excepte
el supòsit en el que l’actuació desfavorable tingui una taxa o tarifa
específica.
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Article 9è

Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la petició
efectuada, els interessats podran renunciar-hi expressament.
En el cas que, a la data de la renúncia no s’haguessin emès els
informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient, els
drets a liquidar quedaran reduïts al 20% de l’import de la taxa que
correspondria. En els casos en que, aquests informes ja s’haguessin
emès a la data de la renúncia, es liquidarà el 80% de l’import de la
taxa que correspongui.

Article 10è

Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable al
sol·licitant, es liquidarà el que correspongui d’acord amb els criteris
següents:
En el cas que, a la data en que es produeixi la caducitat no s’haguessin
emès els informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient,
els drets a liquidar quedaran reduïts al 20% de l’import de la taxa
que correspondria.
En els casos en que, en l’esmentada data ja s’haguessin emès
els dits informes, es liquidarà el 80% de l’import de la taxa que
correspongui.

Article 11è

Malgrat l’exposat en els articles 9è i 10è anteriors, serà exigible en
els supòsits d’obertura subjecte a llicència o a règim de comunicació
prèvia, el pagament de la totalitat dels drets, quan l’establiment o
local hagi estat indegudament obert o en funcionament.
VI. NORMES DE LIQUIDACIÓ

Article 12è

Els drets es liquidaran d’acord amb l’Ordenança vigent el dia en què
es formuli la sol·licitud o es presenti l’escrit de comunicació prèvia, o
s’iniciï la prestació del servei.
VII. TARIFES

Article 13è

Les liquidacions o autoliquidacions s’hauran d’ajustar a les tarifes
següents:
En el cas d’obertura sotmesa a llicència o al règim de comunicació
prèvia:
Innòcues: ............................................................... e 771,66
Annex III: Comunicació: .......................................... e 771,66
Annex III: Reglament municipal: ............................. e 2.057,78
Annex II.1: ........................................................... e1.286,12
Annex II.2: .......................................................... e 2.572,26
Per als canvis substancials es meritaran les mateixes tarifes definides en l’apartat anterior en funció de la classificació de l’activitat
de que es tracti.
Per a les llicències comercials:
1. Llicència comercial municipal per a mitjans establiments .........
..........................................................................1.109,38 e.
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2. Informe municipal previ a la llicència comercial de la Generalitat
de Catalunya per a grans establiments, ..................1.109,38 e.
- Altres actuacions:
a) Certificat de compatibilitat amb el planejament
urbanístic............................................................ e 73,43.
b) Controls inicials i/o periòdics de les activitats:
Inclosos a l’annex II.1: ......................................... e 50,67
Inclosos a l’annex II.2:
. Favorable: .......................................... e 81,17
. Desfavorable: .................................... e 170,20
Inclosos a l’annex III:
1) Règim de comunicació: .............................. e 59,16
2) Per aplicació del Reglament municipal: ......... e 51,56
c) Revisió de l’autorització o llicència ambiental de les
activitats:
Incloses a l’annex II.1: .......................................... e 73,76
Incloses a l’annex II.2: ........................................ e 108,99
d) Adequació d’activitats amb llicència prèvia vigent:
Incloses a l’annex II.1: ........................................ e 101,41
Incloses a l’annex II.2: ........................................ e 108,99
e) Canvis no substancials:
Incloses a l’annex II.1: ......................................... e 43,09
Incloses a l’annex II.2: .......................................... e 78,39
f) Adequació d’activitats existents sense disposar de llicència
prèvia vigent: S’aplicarà la quota resultant a una obertura de
l’activitat de que es tracti.
En el cas d’obertura subjecte a llicència o al règim de comunicació,
per primera instal.lació, trasllat o canvi o ampliació d’activitat, la
tarifa establerta ho és per superfícies iguals o inferiors a 300 metres.
De depassar-se aquesta superfície s’aplicarà la tarifa tantes vegades
com es doni el múltiple de 300 metres. Si el múltiple no és sencer,
s’aplicarà en la seva totalitat si es depassa el 30% de la superfície
del tram de 300 metres. En cap cas podrà excedir la taxa resultant
de l’import de 350.000 e.
Tot i així s’estableixen les següents regles especials de determinació
de superfície computable:
1.- Exclusivament per a les superfícies exteriors o a l’aire lliure,
no edificades, i ocupades només per la urbanització superficial,
els metres o superfície computable als que se’ls aplicarà la tarifa
prevista cada 300 metres quadrats, seran els resultants d’aplicar
a la superfície original que acompleixi l’indicat anteriorment,
un reductor del 80%. A la superfície computable resultant de la
reducció se li aplicarà la tarifa per trams de 300 metres quadrats,
actuant conforme al previst a la regla general de no ser el múltiple
sencer.
2.- Exclusivament per als terrenys destinats a activitats esportives
en espais exteriors o a l’aire lliure, no edificats i en els que només
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s’efectuï l’adequació del sòl per a realitzar plantacions (fins i tot
l’artificial), o el tractament superficial amb terres o vegetal se’ls
aplicarà el mateix reductor del 80% indicat al punt 1, obtenint els
metres computables als que aplicar la tarifa per trams.
Ara bé en aquests casos 1 i 2, per a les superfícies indicades la
quota resultant no podrà depassar els e 9.000, aplicant-se aquesta, tot i que el resultat de l’aplicació de trams en donés una superior.
A la resta de superfícies a les que no els hi sigui aplicable l’indicat
al punt 1 i 2, els serà d’aplicació la regla general de tarifació.
VIII. EXEMPCIONS i BONIFICACIONS
Article 14è

1. Estaran no subjectes al pagament d’aquesta taxa els canvis de
titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi
d’activitat o de les característiques de l’establiment o instal·lació.
2. No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les
expressament previstes en les normes amb rang de llei i els derivats
de l’aplicació dels tractats internacionals.
L’interessat haurà de presentar la sol·licitud d’exempció en aquest
Ajuntament, i haurà d’aportar la documentació pertinent que li
sigui requerida.
IX. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 15è

L’incompliment de l’obligació de contribuir constitueix una infracció
tributària, que serà sancionada en els termes que disposen la Llei
General Tributària, el Reglament General de la Inspecció de Tributs i
altra legislació concordant de general aplicació.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present Ordenança entraran en
vigor el dia 1 de gener de l’any 2009 i romandrà vigent fins que no
se n’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir
definitivament aprovades mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea de Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació de 25 de novembre de 2008.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7,
REGULADORA DE LA TAXA
PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r		 Fent ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que es
disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988 (actualment del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004), aquest Ajuntament estableix la taxa
pel servei de recollida i eliminació d’escombraries que s’hagi de
regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen
a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat text refós.
II. FET IMPOSABLE
Article 2n		 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei, de
recepció obligatòria, de recollida domiciliària, conducció, trasllat,
abocament, manipulació i eliminació d’escombraries i residus
sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o establiments.
III. SUBJECTES PASSIUS
Article 3r

1. Són contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a
		 què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tri·
butària, que ocupin o utilitzin els habitatges, allotjaments i lo·
cals o establiments per qualsevol títol, fins i tot a precari.
2. A tenor del que disposa l’art. 23.2.a) del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret le·
gislatiu 2/2004, en les taxes establertes per aprofitaments es·
pecials que afectin habitatges i locals o per raó de serveis o
activitats que beneficiïn els seus ocupants, seran substitut del
contribuent, els titulars de drets sobre béns immobles contem·
plats a efectes de l’impost sobre béns immobles, en el mateix
ordre de prelació establert a l’art. 61 del TRLRHL, els quals
podran repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els be·
neficiaris del servei.
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3. Són responsables solidaris de les obligacions tributàries deriva·
des d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques a
què es refereixen els art. 41 i 42 de la Llei 58/2003, General
Tributària.
4. Així mateix, són responsables subsidiaris els administradors de
les societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast
que assenyala l’art. 43 de la Llei 58/2003, General Tributària.
IV. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter
Article 4t		
anual i irreductible, tenint com a base l’any natural.
2. Per tal de dur a terme l’aplicació de les corresponents tarifes,
s’estarà a l’actual nomenclatura de carrers, que els classifica
per categories.
3. Quan en el nomenclàtor de carrers vigent no consti un carrer,
s’aplicarà la tarifa corresponent a la categoria 4a.
4. Les tarifes a aplicar són les que es descriuen en els següents
epígrafs.
EPÍGRAF 1: Habitatges unifamiliars (categoria carrer)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Especial i 1ª
2ª
3ª
4ª

Recollida i eliminació
164,82 €
137,35 €
104,55 €
69,56 €

(Nota: s’entén per habitatge el que es destina a domicili de ca·
ràcter familiar.)
EPÍGRAF 2: Allotjaments

2.1. Hotels, motels, pensions, residències i
similars (per habitació)
2.2. Centres hospitalaris (per llit)
2.3. Col·legis, cen· Fins a 100 alumnes
tres d’ensenyament, De 101 a 500 alumnes
acdèm. i similars
De 501 a 1000 alumnes
Més de 1000 alumnes
2.4. Càmpings (per parcel·la)
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Recollida
i eliminació
16,96 €
29,96 €
565,09 €
1.129,87 €
1.694,97 €
2.259,77 €
58,74 €
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2.5. Biblioteca, museus, arxius, centres cívics, i similars pagaran
una quota d’habitatge per planta d’acord amb les quotes establer·
tes a l’epígraf 1.
(Nota: S’entén per allotjament aquell local de convivència col·
lectiva no familiar, sempre que excedeixi de deu places.)
* Els conceptes establerts en els punts 2.1 i 2.2, quan disposin
de restaurant o servei de menjador, abonaran també la quota de
local que correspongui.
* Els locals establerts dins dels càmpings pagaran d’acord amb
l’epígraf 3.1, amb una reducció del 50 %.
EPÍGRAF 3: Locals (per m2)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Fins a 50 m
De 51 m2 fins a 100 m2
De 101 m2 fins a 200 m2
De 201 m2 fins a 300 m2
De 301 m2 fins a 400 m2
De més de
Pels primers 400 m2
400 m2
Per cada 200 m2
2

Recollida i eliminació
330,64 €
396,83 €
445,70 €
513,74 €
582,73 €
652,02 €
127,75 €

a) Oficines, despatxos, estudis, col·legis professionals i similars,
pagaran la quota de local, d’acord amb l’epígraf 3.
b) La prestació del servei definit en el fet imposable de l’ordenan·
ça quan s’efectuï en locals o establiments en els que es desen·
volupin activitats industrials, fabrils o productives de transfor·
mació, incloent tallers o dipòsits d’emmagatzematge, només
comprendrà la recollida i eliminació dels residus sòlids urbans,
i donarà lloc a l’aplicació de les taxes de l’epígraf 3 amb les
següent peculiaritats:
A partir de l’apartat 3.6, s’aplicarà pels establiments descrits
de més de 400 m2 la tarifa de 652,02 € pels primers 400 m2,
la qual s’incrementarà per cada 200 m2 o fracció de més, amb
la següent tarifa que se sumarà a l’anterior, 12,77 €.
Aquesta quota resultant s’aplicarà d’ofici als polígons o àm·
bits urbanístics on l’ús descrit a l’inici d’aquest apartat sigui el
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predominant, essent necessari, en els altres casos la sol·licitud
de l’interessat i, la prèvia comprovació municipal de la seva
concurrència. De no procedir-se a la sol·licitud, s’aplicarà el
que resulti de l’epígraf 3.
c) Els habitatges, únicament pagaran la quota de local els que
figurin dins de l’IAE, i de no estar subjecte a aquest, els habi·
tatges on s’exerceixin activitats empresarials, professionals o
artístiques.
d) Els locals que s’utilitzin com a pàrquing, que tinguin la corres·
ponent placa de gual, però que no figurin dins l’IAE, i en els
quals no s’exerceixin activitats empresarials pròpies de pàr·
quing, no estaran subjectes a la taxa.
e) Els locals que s’utilitzin com a pàrquing, que tinguin la corres·
ponent placa de gual, únicament pagaran la quota de local els
que figurin dins de l’IAE, i de no estar subjecte a aquest, els
locals on s’exerceixin activitats empresarials de pàrguing. La
superfície computable als efectes de càlcul de la taxa serà la
corresponent de manera concreta a aparcament.
f) Els cinemes, teatres i similars, pagaran d’acord amb l’epígraf 3.
g) Quan els locals disposin d’ocupacions en terrasses o altres
superfícies, cobertes o descobertes, on es realitzi la seva acti·
vitat, els metres a tenir en consideració seran el resultat de la
suma dels metres propis del local i dels exteriors al mateix, ja
sigui en superfície coberta o descoberta dedicats al negoci o
activitat que es desenvolupi.
h) Quan l’ocupació s’efectuï sobre el domini públic, es liquidarà
la taxa conforme l’epígraf 3r, referit als metres d’ocupació, en
el benentès que en aquests casos la taxa s’haurà d’autoliqui·
dar, prorratejant-se la quota per trimestres i arrodonint-se.
En aquests casos no s’aplicarà l’establert a l’article 3.2 de la
vigent Ordenança fiscal.
La sol·licitud de declaració de baixa serà presentada pels in·
teressats i produirà efectes, en el període immediatament pos·
terior al de la data en que es presenti, prèvia la corresponent
comprovació. Quan la baixa es derivi d’actuacions municipals,
es procedirà d’ofici.
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EPÍGRAF 4: Casos especials
a) Els edificis o finques amb diferents serveis o activitats pagaran
la quota que correspongui a cadascun d’ells.
b) Les cases ruïnoses, amb la corresponent declaració municipal
de ruïna, i sempre que es demostri per part del contribuent que
no hi viu ningú i que estan donades de baixa de l’aigua i de la
llum, no pagaran.
c) Quan hi hagi dos o més habitatges que formin una unitat, pa·
garan una quota d’habitatge, sempre que s’hagi fet l’agrupa·
ció mitjançant escriptura pública.
d) Quan hi hagi dos o més locals que formin una unitat, pagaran
una quota de local pel total dels m2.
e) A les zones de la part antiga de Tarragona, Ferran, Molnars i
Serrallo, únicament pagaran la quota de local els que figurin
dins de l’IAE, i de no estar subjecte a aquest, els locals on
s’exerceixin activitats empresarials, professionals o artístiques;
la resta de locals pagaran com a habitatge, llevat que es tracti
d’una edificació on l’escriptura determini el local com a comer·
cial o magatzem.
f) En les zones de construccions disseminades, i que figurin com a
tals en el padró de l’Impost sobre Béns Immobles, si el conteni·
dor es troba en un radi de fins a 150 metres, pagaran la quota
corresponent.
Als efectes del previst en el present apartat, s’entendran per “disse·
minats” aquelles construccions efectuades en sòl no urbanitzable.
g) En aquells serveis que requereixin mitjans individualitzats, l’import
de la taxa vindrà constituït pel cost efectiu dels treballs realitzats,
incloent-hi les despeses generals que els siguin repercutibles.
h) Quan en un habitatge resideixi el domicili d’una activitat em·
presarial, professional o artística es pagarà una quota fixa de
185,67 € si es donen els requisits establerts en aquest apartat.
A l’efecte caldrà que coincideixin en la mateixa persona, que
haurà d’estar empadronat/da en aquell habitatge, la condició
de substitut del contribuent definit per aquesta taxa i la condi·
ció de titular de l’activitat econòmica en qüestió.
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Per a que es consideri l’empadronament, aquest ha de concór·
rer en l’anualitat natural anterior al moment d’aplicació d’aquest
apartat.
No s’aplicarà aquesta regla especial si la superfície declarada o
realment afecta a l’activitat empresarial, professional o artística
és superior a la continguda a l’epígraf 3.1 de l’article 4, cas en
el que s’aplicarà l’epígraf 3 relatiu a la superfície que resulti de·
clarada o afecta.
Article 5è		 Els serveis que s’acordi prestar prèvia sol·licitud i pels residus
sòlids de competència local que no superin les 6TM o els 6 m3
d’espai, acreditaran les següents taxes:
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Recollida i eliminació
202,30 €
217,74 €
233,18 €
248,99 €
264,45 €
280,25 €

V. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 6è		 D’acord amb la disposició transitòria primera del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, no es reconeixerà cap benefici fiscal que no
sigui l’establert en els termes del text refós esmentat i, en especial,
en el seu article 9.
VI. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I ACREDITACIÓ
Article 7è		1. La taxa s’acredita el dia 1 de gener, tenint com a base l’any
natural, donada la naturalesa de recepció obligatòria del
servei en aquelles zones en que es presti aquest.
2. La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter
anual i irreduïble.
a) En els supòsits d’edificis de nova construcció que es donin d’alta
durant l’any s’aplicarà un prorrateig per semestres naturals. Si
l’alta es produeix en el segon semestre, tributarà l’any següent.
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A tal efecte es prendrà com a data d’alta la més antiga de les
següents dates: la del certificat de final d’obra, la de la cè·
dula d’habitabilitat o la de la llicència de primera ocupació.
VII. NORMES DE PROCEDIMENT
Article 8è		1. El cens de la taxa es formarà amb les dades que constin en el
padró de l’impost sobre béns immobles en quant a adreça
tributària, superfície i titulars dels immobles subjectes a la
taxa.
2. Cada any es confeccionarà i s’aprovarà un padró fiscal de la
relació de tots els obligats al pagament en els termes establerts
en la normativa legal vigent i d’acord amb l’establert en l’arti·
cle 3.2 d’aquesta Ordenança.
3. Les variacions que comportin modificació de tarifa es realitza·
ran d’ofici o a instància de l’obligat tributari i tindran efecte
en el període impositiu immediat següent a aquell en què
s’obtingui la informació o de presentació de la sol·licitud, res·
pectivament.
4. En cas de concórrer diferents titulars del bé immoble, s’emetrà
el rebut a nom del titular principal comunicat per la Gerència
del Cadastre. Es podrà sol·licitar el canvi d’ordre amb el con·
sentiment de la resta de titulars.
Article 9è		 En la confecció de les liquidacions del Padró, la determinació del deute
tributari pels serveis de recollida i eliminació d’escombraries vindrà
determinada pel resultat de l’aplicació de les quotes previstes en
aquesta ordenança fiscal.
Article 10è		 La liquidació d’alta d’un immoble en el cens de la taxa es notificarà
individualment en els termes i terminis previstos en la Llei general
tributària.
Article 11è		 En matèria d’infraccions i sancions, s’estarà al que determinin la Llei
General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin
i complementin.
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VIII. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present ordenança, en relació al
text anterior, entraran en vigor a partir de la publicació íntegra
del text modificat al Butlletí Oficial de la Província la qual cosa va
succeí el 24 de desembre de 2019 i romandrà vigent fins que no
s’acordi la modificació o derogació.
La rectificació de l’errada detectada a l’article 4, epígraf 4, apar·
tat e), va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província del dia
12 de maig de 2020.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança, va esdevenir
definitivament aprovades per acord del Consell Plenari de 20 de
desembre de 2019.
La rectificació de l’errada detectada a l’article 4, epígraf 4, apar·
tat e), va ser aprovada per acord del Consell Plenari de 24 d’abril
de 2020.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9,
REGULADORA DE LA INSPECCIÓ
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

PREÀMBUL
La present Ordenança regula el funcionament de la inspecció de
l’impost sobre activitats econòmiques, delegada a l’Ajuntament
de Tarragona per Ordre del 13 de juliol de 1992 del Ministeri
d’Economia i Hisenda.
La inspecció es refereix, exclusivament, a les activitats econòmiques
que es realitzen en aquest municipi i que tributen per quota
municipal.
I. NORMES GENERALS
Article 1r

Les funcions, facultats i actuacions de la inspecció s’ajustaran a la
Llei General Tributària, al Reglament General de la inspecció de
tributs i a totes les disposicions que siguin d’aplicació.

Article 2n

L’Administració municipal comprovarà i investigarà els fets, actes,
situacions, activitats, explotacions o qualsevol altra circumstància
que integri o condicioni el fet imposable de l’impost.

Article 3r

Qualsevol persona natural o jurídica, pública o privada, i també
les autoritats, els agents i altres funcionaris públics, estan obligats
a facilitar a la Hisenda municipal tota mena de dades, informes
o antecedents amb transcendència tributària deduïts de les seves
relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres
persones.
II. INFRACCIONS

Article 4t

D’acord amb el que disposa la legislació bàsica de les hisendes locals,
en matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i
sancions regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions
que la complementen o desenvolupen.

Article 5è

Són infraccions tributàries les accions i/o omissions tipificades i
sancionables per les lleis. Les infraccions tributàries són sancionables
fins i tot a títol de simple negligència.
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Article 6è

Les infraccions per un valor igual o superior a la quantitat establerta
en el Codi penal donen lloc a la consideració de delicte fiscal, i
provoquen el tràmit del procediment previst a l’efecte.

Article 7è

D’acord amb la Llei General Tributària, les infraccions tributàries
poden ser simples o greus.
És infracció simple l’incompliment de les obligacions o dels deures
tributaris exigits a qualsevol persona, per raó de la gestió dels tributs
i quan no constitueixi infracció greu.
Constitueixen infracció greu les assenyalades en la Llei General
Tributària.

Article 8è

1. En l’impost sobre activitats econòmiques, i únicament referides
als exercicis en què no estigui establert el règim d’autoliquidació,
les infraccions seran simples, i tindran aquest caràcter les següents
conductes:
a) La manca de presentació de declaracions d’alta o de baixa.
b) La manca de presentació de declaracions de variació d’elements
tributaris o en relació amb l’aplicació de notes de les tarifes de
l’impost o de regles de la Instrucció.
c) La presentació, fora de termini, de les declaracions a què es
refereixen els dos apartats anteriors.
d) La presentació de declaracions de baixa quan no s’ha produït,
efectivament, el cessament de l’activitat.
e) La presentació de declaracions tributàries amb dades inexactes,
errònies o incompletes.
2. Tindran, igualment, la consideració d’infraccions simples, els
següents fets:
a) No atendre els requeriments realitzats per l’Administració municipal
en tot allò que sigui necessari per a la liquidació del tribut i la
seva comprovació i investigació.
b) L’incompliment del deure de col·laboració establert en l’article 3
d’aquesta Ordenança.
3. En els exercicis en què estigui establert el règim d’autoliquidació,
seran infraccions greus les mateixes conductes assenyalades en el
punt 1 anterior.
4. Serà igualment infracció greu el fet de gaudir o obtenir
indegudament beneficis fiscals, exempcions o bonificacions.

Article 9è
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Són infractors les persones físiques o jurídiques autores de les
accions o omissions tipificades en l’article anterior, i en particular,
les següents:
a) El subjecte passiu del tribut.
b) Els retenidors.
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c) Els representants legals dels subjectes passius que estiguin mancats
de capacitat d’obrar.
d) Les persones físiques o jurídiques obligades a subministrar
informació o a prestar col·laboració a l’Administració municipal,
segons el que estableix l’article 3 d’aquesta Ordenança.
III. SANCIONS
Article 10è

1. Les infraccions simples seran sancionades amb les quantitats que
tot seguit es relacionen:
a) Manca de presentació de declaració d’alta a l’impost: de e 6,01
a e 601,01.
En el cas que, per un local, s’estigui donat d’alta per una activitat
i la inspecció determini la manca d’algun epígraf, la sanció, per
a cada epígraf no declarat, serà la meitat de l’assenyalada en el
punt anterior.
b) Manca de declaració d’alta per local afecte: de e 6,01 a
e 480,81.
c) Manca de presentació de declaració de baixa: de e 6,01 a
e 180,30.
d) Manca de presentació de declaració de variació: de e 6,01 a
e 180,30.
e) Manca d’indicació de l’aplicació de notes de les tarifes o de regles
de la Instrucció: de e 6,01 a e 180,30.
f) Presentació fora de termini de declaracions d’alta: de e 6,01 a
e 240,40.
g) Presentació fora de termini de declaracions de variació o baixa:
de e 6,01 a e 150,25.
h) Presentació de baixes improcedents: de e 6,01 a e 601,01.
i) Presentació de declaracions amb dades inexactes, errònies o
incompletes: de e 6,01 a e 300,51.
j) Per no atendre el primer requeriment de la inspecció: de e 6,01 a
e 60,10.
k) Per no atendre el segon requeriment de la inspecció: de e 6,01 a
e 120,20.
l) Per no atendre els successius requeriments: de e 6,01 a e
150,25.
ll) Per incompliment del deure de col·laboració: de e 6,01 a e
150,25.
Les infraccions simples no previstes en els apartats anteriors se
sancionaran, amb caràcter general, en el seu grau mínim.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària
proporcional del 50 al 150 % del deute, observant, en cada cas, el
compliment de l’establert en l’article 13 d’aquesta Ordenança.
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Article 11è

L’import de la sanció per infracció simple no podrà ser mai superior
a la meitat del deute tributari, llevat que aquesta quantitat resulti
inferior al mínim establert per a cada infracció en l’article anterior;
en aquest últim supòsit, s’aplicarà la sanció mínima.

Article 12è

1. Les sancions per infraccions simples podran ser graduades, dins
els límits màxim i mínim establerts en l’article 10 anterior, atenent a:
a) La comissió repetida d’infraccions tributàries.
b) La resistència negativa o obstrucció a l’acció investigadora de
l’Administració.
c) La utilització de mitjans fraudulents en la comissió de la infracció o
la comissió d’aquesta mitjançant tercera persona. Es considerarà
mitjà fraudulent l’existència d’anomalies en la comptabilitat i l’ús
de factures, justificants o d’altres documents falsos o falsejats.
d) El compliment espontani de les obligacions o dels deures formals
i el retard en aquest compliment.
e La transcendència per a l’eficàcia de la gestió tributària de les
dades, els informes o els antecedents no facilitats i, en general, de
l’incompliment de les obligacions formals i les de col·laboració o
informació a l’Administració.
2. La conformitat o disconformitat donada pel subjecte passiu a les
actes aixecades per la inspecció serviran per graduar l’apartat b) de
l’article anterior.

Article 13è

1. Les sancions per infraccions greus es graduaran tenint en
compte:
a) La comissió repetida d’infraccions tributàries. Amb aquesta
circumstància, el percentatge de la sanció mínima s’incrementarà
entre 10 i 50 punts.
b) La resistència negativa o obstrucció a l’acció investigadora de
l’Administració. Incrementarà la sanció entre 10 i 50 punts.
c) La utilització de mitjans fraudulents en la comissió de la infracció o
la comissió d’aquesta mitjançant tercera persona. Es considerarà
mitjà fraudulent l’existència d’anomalies en la comptabilitat i l’ús de
factures, justificants o d’altres documents falsos o falsejats. Aquesta
circumstància incrementarà la sanció entre 20 i 75 punts.
d) L’ocultació a l’Administració, mitjançant la manca de presentació
de declaracions o la presentació de declaracions incompletes
o inexactes, de les dades necessàries per a la determinació del
deute tributari, de les quals es derivi una disminució d’aquesta.
Això farà incrementar la sanció entre 10 i 25 punts.
2. Quan el subjecte passiu, el retenidor o el responsable prestin
la seva conformitat a la proposta de regularització de la situació
tributària que es formuli, la sanció determinada conforme a allò que
es disposa en l’apartat anterior es reduirà en un 30 %.
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La reclamació posterior contra la liquidació practicada restablirà la
sanció que s’hagués aplicat si no existís la conformitat esmentada en
el punt anterior.
Article 14è

En les infraccions greus seran igualment exigibles interessos de
demora pel temps transcorregut fins al dia en què se sancionin les
dites infraccions.
L’inici del còmput de temps, per al càlcul dels interessos, serà el dia
del començament de l’activitat de què es tracti, o bé de l’ús dels
elements tributaris afectats en la regularització que es proposi.

Article 15è

Les sancions s’imposen i es graduen pel Consell Plenari, o en qui
aquest delegui.

Article 16è

La responsabilitat resultant de les infraccions s’extingeix amb el
pagament o amb la prescripció.
En cas de mort dels subjectes infractors, les obligacions tributàries
pendents es transmeten als hereus o legataris, independentment
d’allò que la legislació civil estableix per a l’adquisició de l’herència.
En cap cas les sancions no són transmissibles.
En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, es transmeten
les obligacions tributàries pendents als socis o partíceps del capital,
els quals hauran de respondre solidàriament fins al límit del valor de
la quota de liquidació adjudicada.
IV. PROCEDIMENT

Article 17è

La inspecció s’iniciarà:
a) Com a conseqüència d’un pla elaborat i aprovat per
l’Ajuntament.
b) Per autorització escrita i motivada de l’inspector en cap.
c) Per ordre o sol·licitud d’altres òrgans de l’Administració
municipal.
d) Per sol·licitud d’altres administracions.
e) Per denúncia pública, efectuada d’acord amb la Llei General
Tributària.
f) A petició dels propis contribuents.

Article 18è

Les actuacions inspectores es desenvoluparan, indistintament:
a) En el domicili tributari del subjecte passiu o en el del seu
representant.
b) On es realitzin, totalment o parcialment, les activitats gravades.
c) On hi hagi prova de l’existència d’un fet imposable.
d) En les oficines municipals, quan els elements sobre els quals hagin
de realitzar-se les actuacions es puguin inspeccionar.
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Article 19è

L’inici de la inspecció serà comunicat per escrit al subjecte passiu.
Aquest haurà de presentar-se al lloc i dia assenyalats per a la
pràctica de les actuacions amb la documentació sol·licitada en la
comunicació.
Quan s’estimi convenient per a l’adequada pràctica de les actuacions,
la inspecció podrà presentar-se, sense comunicació prèvia, al domicili
tributari del subjecte passiu, o bé al lloc on es desenvolupi alguna
activitat gravada.

Article 20è

Les actuacions de la inspecció es documentaran en comunicacions,
diligències, informes i actes.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança ha estat aprovada definitivament pel Decret
del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea de Gestió Econòmica i
Pressupostària de 19 d’octubre de 2001, entrarà en vigor el dia 1
de gener de 2002 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE
LES TAXES PER IMMOBILITZACIÓ, DESPLAÇAMENT I
CUSTÒDIA DE VEHICLES

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r

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 (actualment
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004), i en l’ordenament jurídic en
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a la prestació dels serveis d’immobilització per mitjans mecànics i del trasllat i posterior custòdia
dels vehicles retirats de la via pública, que es regirà per aquesta
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa
l’article 57 de l’esmentat text refós.
II. FET IMPOSABLE

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei
d’immobilització per mitjans mecànics, el trasllat i la custòdia dels
vehicles retirats de la via pública segons la normativa vigent, així
com també, l’incompliment de la senyalització provisional que
modifiqui el règim d’estacionament de la via. A aquests efectes,
una vegada enganxat el vehicle i iniciada la marxa per la grua
en direcció al dipòsit municipal, es considera que es tracta d’un
servei complet.
2. Custòdia de vehicles retirats:
Es determina el fet imposable per aquest concepte, per l’emmagatzematge i custòdia de vehicles per qualsevol de les causes
indicades en l’Ordenança i en la normativa legal vigent.
El dia o fracció es comptarà a partir de les 00 hores posteriors a
que el vehicle hagi entrat en el dipòsit municipal.
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III. SUBJECTE PASSIU
Article 3r

Són subjectes passius d’aquesta taxa:
1. El titular del vehicle, tret del cas de sostracció o altres formes
d’utilització del vehicle en contra de la voluntat del propietari.
2. La persona física o jurídica legalment autoritzada, a petició de
la qual s’immobilitza un vehicle per qualsevol dels mitjans determinats en l’article 2n, o s’efectua la seva custòdia i pupilatge.
IV. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 4t

La quota tributària vindrà fixada per les següents tarifes:
Pel transport de Per custòdia
cada vehicle
del vehicle per
dia/frac.
€ 113,84
€ 1,29
€ 113,84
€ 1,70

1. Ciclomotors
2. Motocicletes, tricicles,
motocarros i anàlegs
€ 113,84
€ 8,95
3. Turismes, camionetes i
anàlegs amb tonatge brut
fins a 3.000 kg.
Cost del servei
€ 26,86
4. Camions superiors a
3.000 kg de tonatge brut i
autocars.
5. Vehicles immobilitzats mit- Turismes, camionetes i anàlegs
jançant procediment mecànic amb tonatge brut fins a 3.000 kg
€ 84,37
Camions superiors a 3.000 kg de
tonatge brut i autocars .€ 168,74
Pel que fa a la custòdia dels vehicles, les tarifes que caldrà satisfer
durant el primer mes d’emmagatzematge seran les que figuren
dins d’aquest article. Una vegada transcorregut un mes la tarifa
es reduirà al 50 % i, en qualsevol dels casos, mai no serà superior al 80 % del valor venal del vehicle, el qual ve determinat pels
barems anuals publicats en el BOE, on s’aproven els preus mitjos
de venda dels vehicles aplicables en la gestió dels impostos sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
Aquestes tarifes també s’aplicaran quan a criteri de la Prefectura
de la Guàrdia Urbana s’haguessin d’utilitzar mitjans o serveis
diferents dels establerts per la corporació.
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V. NORMES DE PROCEDIMENT
Article 5è

1. Hom entendrà per Dipòsit municipal, a efectes d’aquesta
Ordenança, les dependències municipals que siguin habilitades per a aquest fi. Però quan es donin circumstàncies especials que ho facin aconsellable, segons el parer de la Prefectura
de la Guàrdia Urbana, podrà assenyalar-se com a Dipòsit municipal qualsevol garatge públic de la ciutat; en aquests casos,
es percebrà la mateixa tarifa establerta en l’article 4.
2. La Guàrdia Urbana també podrà assenyalar, com a lloc per a
dipositar el vehicle que hagi de ser retirat o immobilitzat, qualsevol indret de la via pública.

Article 6è

Serà condició indispensable per a poder retirar del Dipòsit municipal
un vehicle remolcat o per a suspendre la immobilització per mitjans mecànics, el fet d’haver satisfet les despeses originades mitjançant l’autoliquidació de la taxa o taxes, l’import de les quals
es determina d’acord amb les tarifes que figuren en l’article 4
d’aquesta Ordenança. Els abonaments seran lliurats a la persona
responsable del Dipòsit municipal, mitjançant el corresponent rebut, serà lliurat el vehicle.
VI. NO SUBJECCIÓ I EXEMPCIONS

Article 7è

1. S’aplicarà la taxa als vehicles que siguin retirats de la via pública
amb motiu del pas de comitives, desfilades, cavalcades, proves
esportives, reparació o neteja de la via pública, instal·lació de
mercats periòdics o alguna altra activitat de relleu degudament
autoritzada, sempre que s’hagués senyalitzat la prohibició
d’estacionament amb l’antelació legalment establerta.
2. Els vehicles que transportin persones amb disminució i que, per
circumstàncies del trànsit, s’hagin d’enretirar de la via pública,
prèvia comprovació que el vehicle portava en lloc visible la
targeta d’identificació acreditativa.
3. Els vehicles utilitzats per les administracions públiques que es
trobin efectuant un servei amb caràcter d’urgència, amb presentació prèvia d’un certificat emès pel responsable de l’administració afectada que acrediti la urgència del servei.

Article 8è

Si durant el transport al Dipòsit municipal o amb motiu de les
operacions d’arrossegament o amarrada mitjançant els vehicles-grua de titularitat municipal, el vehicle patís algun desperfecte, s’actuarà d’acord amb el que preveu el títol X, capítol
I, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
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de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, on queda regulada la responsabilitat patrimonial de l’Administració pública.
VII. DISPOSICIÓ FINAL
Primera. Les modificacions de la present Ordenança, en relació al
text anterior, entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014
i romandrà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança, en relació
al text anterior, van esdevenir definitivament aprovades en virtut de l’acord del Consell Plenari de 30 de setembre de 2013,
mitjançant el qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest s’entendria
definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir al no haver-se
presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11,
REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT
DE LLICÈNCIES D’AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES
DE LLOGUER

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r

Fent ús de la facultat que confereix l’article 58 de la Llei 39/1988
(actualment 57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004), i d’acord amb
el que es disposa en els articles 15 al 27, l’Ajuntament estableix
la taxa per atorgament de llicències d’auto-taxis i altres vehicles
de lloguer, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
II. FET IMPOSABLE

Article 2n

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels
serveis i la realització de les activitats que, en relació amb les
llicències d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer a què es refereix
la regulació pròpia d’aquesta matèria, s’assenyalen a continuació:
1. Concessió i expedició de llicències.
2. Autorització per a transmissió de llicències, quan procedeixi el
seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
3. Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, bé sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició
legal.
4. Revisió anual ordinària dels vehicles i revisió extraordinària a
instància de part.
III. SUBJECTES PASSIUS

Article 3r

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes
passius contribuents, les següents persones físiques i jurídiques
i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003,
General Tributària:
1. La persona o entitat a qui s’atorgui la concessió i expedició de
la llicència, o a qui s’autoritzi la transmissió de la dita llicència.
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2. El titular de la llicència si el seu vehicle es substituït o objecte de
revisió, tant ordinària com extraordinària.
IV. RESPONSABLES
Article 4t

Es consideraran responsables de les obligacions tributàries
derivades d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques
a què es refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei 58/2003,
General Tributària.
V. BASE IMPOSABLE I QUOTES

Article 5è

Les tarifes per aplicar seran les següents:
1. Per la sol·licitud de llicència d’auto-taxis
2. Per la sol·licitud de llicència pel transport escolar i de menors, per any i vehicle
3. Per traspàs de llicències de taxi
a) Si la transmissió és a favor d’un assalariat
A aquests efectes es consideraran assalariats
aquelles persones que hagin prestat els seus serveis per compte d’altre, durant un període mínim
de 2 anys de relació continuada.

€ 386,94
€ 31,31
€ 6.470,89
€ 4.397,67

b) Si aquesta és a favor dels fills o familiars fins
al primer grau d’afinitat i consanguinitat. Els interessats hauran de presentar documentació acreditativa del grau de parentiu.
c) Si es realitza a favor del cònjuge vidu o fills
menors d’edat

€ 1.130,80

4. Sol·licituds de les cartilles de taxistes
5. Sol·licitud per a canvi del material (taxi)
6. De la compulsa per part del secretari general o
la Policia Municipal de la còpia dels documents
que s’han de presentar per les autoritzacions de
transport de servei públic i privat.

€ 12,55
€ 75,44
€ 12,55

€ 314,08

VI. EXEMPCIONS, BONIFICACIONS I REDUCCIONS
Article 6è
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D’acord amb la disposició transitòria primera del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, no es reconeixerà cap benefici fiscal que no
sigui establert en els termes del text refós esmentat, i en especial
en el seu article 9.
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VII. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR I ACREDITACIÓ
Article 7è

L’obligació de contribuir neix amb la sol·licitud de la corresponent
autorització o llicència.
VIII. NORMES DE PROCEDIMENT

Article 8è

Les tarifes regulades en la present Ordenança fiscal s’exigiran
pel sistema d’autoliquidació, d’acord amb l’article 27.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004.

Article 9è

Les quotes no ingressades en període voluntari es faran efectives
per la via executiva de constrenyiment, d’acord amb el que
preveuen la Llei General Tributària i el Reglament General de
Recaptació.
IX. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10è

En matèria d’infraccions i sancions, s’estarà al que determinin la Llei
General Tributària i altres disposicions legals que la desenvolupin
i complementin.
X. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present Ordenança, en relació al
text anterior, entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014
i romandrà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança, en relació
al text anterior, van esdevenir definitivament aprovades en virtut de l’acord del Consell Plenari de 30 de setembre de 2013,
mitjançant el qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest s’entendria
definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir al no haver-se
presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA

Article 1r DISPOSICIÓ GENERAL
		 En aplicació del que disposen els articles 15 i 59.2 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 (TRLRHL),
l’Ajuntament estableix l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, que es regeix de conformitat amb
el previst en els articles 104 a 110 de l’esmentat TRLRHL, les
disposicions que es dictin en el seu desenvolupament i per la
present Ordenança fiscal.
Article 2n FET IMPOSABLE
		
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor
que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es
manifesti a conseqüència de la transmissió de la seva propietat per
qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret
real de gaudi, limitador del domini, sobre els esmentats terrenys.
El títol a què es refereix l’apartat anterior serà qualsevol acte o
negoci jurídic, independentment de la forma que revesteixi, que
origini un canvi del subjecte titular de les facultats dominicals de
disposició o aprofitament sobre uns terrenys, per ministeri de la
llei, per actes intervius o mortis causa, a títol onerós o gratuït.
2. Estarà subjecte l’increment de valor que experimentin els
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans segons la
legislació cadastral, amb independència que estiguin o no inclosos
d’aquesta manera al Cadastre o al padró de l’Impost sobre béns
immobles. A aquests efectes solament serà rellevant la condició de
solar en el moment de la meritació de l’impost, no la que hagi pogut
tenir prèviament mentre va estar en el patrimoni del transmitent.
3. Estarà també 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.
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4. 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 3r NO SUBJECCIÓ
		
No estan subjectes a l’impost:
1. L’increment de valor que experimentin els terrenys que
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’impost sobre
béns immobles.
2. Transmissions de terrenys respecte dels quals es constati la
inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors
dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició.
Per això, la persona interessada en acreditar la inexistència
d’increment de valor haurà de declarar la transmissió, així com
aportar els títols que documentin la transmissió i adquisició,
entenent-se per interessades les persones o entitats a què es
refereix l’article 5è d’aquesta ordenança.
Per a constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor
de transmissió o d’adquisició dels terrenys es prendrà en cada
cas el valor més gran dels següents valors, sense que a aquests
efectes puguin computar-se les despeses o tributs que gravin
les esmentades operacions: el que consti al títol que documenti
l’operació o el comprovat, en el seu cas, per l’Administració
Tributària.
Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en el que hi
hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor de sòl a aquests
efectes el que resulti d’aplicar la proporció que representi a
la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny
respecte del valor cadastral total i aquesta proporció s’aplicarà
tant al valor de transmissió com, en el seu cas, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu
s’aplicaran les regles dels paràgrafs anteriors prenent, en el
seu cas, pel primer dels dos valors a comparar assenyalats
anteriorment, el declarat a l’Impost sobre Successions i
Donacions.
3. 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.
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4. Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a
la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquin a favor
seu, i el pagament d’elles i les transmissions que es facin als
cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
5. 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.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades
d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial
de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o
aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s’aportin a l’empara del que preveu l’article 87 de la llei
27/2014, de l’impost de societats, de 27 de novembre de
2014, quan no estiguin integrats en una branca d’activitat
(apartat 3 de la disposició addicional segona de la Llei
27/2014, de l’impost de societats).
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que
es facin com a conseqüència de les operacions relatives als
processos d’adscripció a una societat anònima esportiva de
nova creació, sempre que s’ajustin plenament a les normes
previstes en la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, i
al Reial Decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats
anònimes esportives.
8. 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,
ja sigui feta de manera voluntària o en virtut d’expropiació
forçosa, 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 sí que
estarà subjecte a aquest impost.
9. Les aportacions o transmissions següents:
a) Les de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
b) Les realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents
de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades
directament o indirectament per aquesta societat en almenys
el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot de
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l’entitat participada en el moment immediatament anterior a
la transmissió, o com a conseqüència d’aquesta.
c) Les realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents
de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats
constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte
social, als fons d’actius bancaris (FAB).
d) Les que es produeixin entre els fons d’actius bancaris (FAB)
durant el període de temps de manteniment de l’exposició
del fons de reestructuració bancària (FROB) als Fons, previst
a l’apartat 10 de la disp. addic. 10ª de la Llei 9/2012, de
14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de
crèdit.
10. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats
cooperatives de vivendes a favor dels seus socis cooperativistes.
11. 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.
12. 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 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.
13. L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble en favor
d’un dels copropietaris efectuada com a conseqüència de
la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un
immoble de naturalesa indivisible.
14. En la posterior transmissió dels immobles a què es refereixen
els apartats 3 a 13, 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 no subjectes a aquest impost.
Article 4t
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EXEMPCIONS
1. Queden exempts d’aquest impost els increments de valor
que es manifestin com conseqüència dels següents actes:
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a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre
delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats
individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei
16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o
en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals
acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles prèvia obtenció de
la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les
normes reguladores del règim de protecció d’aquesta classe
de béns.
Per gaudir d’aquesta exempció caldrà reunir els següents requisits:
- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de
realitzar durant el període de generació del tribut.
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10
per 100 del valor cadastral de l’immoble en el moment de
meritació d’aquest impost.
- Si s’ha rebut qualsevol mena de subvenció o ajut destinat a
finançar, encara que parcialment, el cost de les obres, l’import
d’aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la
determinació del percentatge de l’apartat anterior.
Amb la sol·licitud caldrà acompanyar la següent documentació:
- Certificació expedida per la direcció de les obres, en la que
es posi de manifest que l’actuació ha consistit en la realització
d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com
acreditar el cost d’execució de les mateixes.
c) Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió
de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor
hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes
garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera
professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits
hipotecaris. Així mateix, estan exemptes les transmissions de
l’habitatge habitual en què concorrin els requisits anteriors,
realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per a tenir dret a l’exempció cal que el deutor o garant transmitent
o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi, en
el moment de poder evitar l’alienació de l’habitatge, d’altres béns
en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari.
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Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si
posteriorment es comprovés el contrari, es procedirà a girar la
liquidació tributària corresponent.
A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què
hagi constat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda
durant, almenys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del
moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys.
Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat 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 dels 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 següents persones o entitats:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què
pertany el municipi, així com els seus organismes autònoms
respectius i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les
comunitats autònomes i de les dites entitats locals.
b) El municipi de la imposició i altres entitats locals integrades o en
les quals s’integri l’esmentat municipi, així com llurs respectives
entitats de dret públic d’anàleg caràcter als organismes
autònoms de l’Estat.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de
benèfiques-docents.
d) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els 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. En el supòsit de transmissions de terrenys
o de constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitatius del domini sobre els mateixos, efectuats a títol onerós
per una entitat sense finalitats lucratives, l’exempció de l’impost
estarà condicionada a que els esmentats terrenys compleixin
els requisits establerts per aplicar l’exempció a l’Impost de Béns
Immobles.
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de
previsió social regulades pel Text refós de la llei d’ordenació i
supervisió de les assegurances privades, RD legislatiu 6/2004,
de 29 d’octubre.
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f) Els titulars de concessions administratives reversibles respecte
als terrenys afectes a aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Les persones o entitats a favor de les quals s’hagi reconegut
l’exempció en tractats o convenis internacionals.
Article 5è

SUBJECTES PASSIUS
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió
de drets reals de gaudi limitatius del domini a títol lucratiu, la
persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
que adquireixi el terreny o a favor de la 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 limitatius del domini a títol onerós, la
persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària,
que transmeti el terreny, o aquella que constitueixi o transmeti
el dret real de què es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix el paràgraf b) de l’apartat
anterior, té la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent la persona física o jurídica, o l’entitat a què es
refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual
es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el
contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

Article 6è

BASE IMPOSABLE
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat
en el moment de la meritació i experimentat, al llarg d’un període
màxim de vint anys.
2. Per determinar la base imposable, i sense perjudici del que
es disposa en l’apartat 11 d’aquest article, s’aplicarà sobre el
valor del terreny en el moment de la meritació, el coeficient que
correspongui segons el nombre d’anys al llarg dels quals s’hagués
generat aquest increment.
3. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà d’allò
establert en les regles recollides en l’article 107.2 del TRLRHL. Per
l’aplicació concreta d’aquest precepte, s’hauran de tenir en compte:
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a) Que en les transmissions de terrenys de naturalesa urbana s’ha
de considerar com a valor dels terrenys en el moment de la
meritació d’aquest impost el que tinguin fixat en aquell moment
a l’efecte de l’impost sobre béns immobles.
b) Que en les transmissions de parts indivises de terrenys o edificis,
el valor serà proporcional a la porció o quota transmesa.
c) Que en les transmissions de pisos o locals en règim de propietat
horitzontal, el seu valor serà el del sòl que cada finca o local
tingui assignat en l’impost sobre béns immobles, i si encara
no el tingués determinat el valor s’estimaria proporcional a
la quota de copropietat que tingui atribuïda en el valor de
l’immoble i els seus elements comuns.
d) Que, quan l’esmentat valor sigui conseqüència d’una ponència
de valors que no reflecteixi les modificacions de planejament
aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la dita ponència,
s’ha de liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb ell.
En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor
dels terrenys un cop s’hagi obtingut conforme als procediments
de valoració col·lectiva que es realitzin, referit al moment de la
meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d’efectivitat
dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els
coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a
l’efecte a les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
e) Quan el terreny sigui de naturalesa urbana o integrat en un
bé de característiques especials, però no tingui fixat valor
cadastral en aquell moment, l’Ajuntament podrà practicar la
liquidació quan es fixi el valor cadastral.
4. En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitadors
del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, els percentatges
anuals de l’apartat 7 anterior s’aplicaran sobre la part del valor
definit en l’apartat anterior que representi, respecte a aquest, el
valor dels referits drets calculat mitjançant les normes fixades a
efectes de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats.
5. En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més
plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcció
sota terra sense implicar l’existència d’un dret real de superfície,
els percentatges anuals de l’apartat 7 d’aquest article, s’aplicaran
sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest,
el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o,
en defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície
o el volum de les plantes a construir en vol o en subsòl i la total
superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.
6. En els supòsits d’expropiació forçosa, els percentatges anuals
de l’apartat 7 d’aquest article, s’aplicaran sobre la part del preu
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just que correspongui al valor del terreny o sobre el valor cadastral
assignat a dit terreny, si aquest darrer valor fos inferior al preu just.
7. El coeficient a aplicar sobre el valor del terreny en el moment
de la meritació, calculat conforme a allò disposat en l’art 107 del
TRLRHL i en l’apartat anterior, serà:
Període de generació
Inferior a 1 any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior a 20 anys

Coeficient
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Si com a conseqüència de l’actualització d’aquests coeficients
mitjançant norma amb rang de llei o mitjançant la Llei de
pressupostos generals de l’Estat, alguns dels coeficients aprovats
per la vigent ordenança fiscal resulta ser superior al corresponent
nou màxim legal, s’aplicarà aquest directament fins que entri en
vigor la modificació de l’ordenança fiscal per corregir aquest excés.
8. Als efectes de determinar el període de temps en què es generi
l’increment de valor, s’han de prendre solament els anys complets
transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny
de què es tracti o de la constitució o la transmissió igualment
anterior d’un dret real de gaudi limitador del domini sobre el
mateix terreny i la producció del fet imposable d’aquest impost,
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sense que es tinguin en consideració les fraccions d’any. En el
cas de que el període de generació sigui inferior a un any, es
prorratejarà el coeficient anual tenint en compte el nombre de
mesos complets, sense tenir en consideració les fraccions de mes.
9. En els supòsits de no subjecció, tret que per llei s’estableixi
altra cosa, per al càlcul del període de generació d’increment,
es prendrà com data d’adquisició aquella en la es va produir
l’anterior meritació de l’impost.
10. Quan el terreny s’hagi adquirit pel transmitent per quotes
o porcions en dates diferents es consideraran tantes bases
imposables com dates d’adquisició i cada base s’establirà de
la següent manera: s’haurà de distribuir el valor del terreny
proporcionalment a la porció o quota adquirida en cada data i a
cada part proporcional se li aplicarà el coeficient corresponent al
període respectiu de generació d’increment de valor.
11. Quan, a instància dels subjecte passiu, d’acord al procediment
establert a l’article 3.2 d’aquesta ordenança, resti palès que
l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base
imposable determinada d’acord al disposat als apartats anteriors,
es prendrà com a base imposable l’import del dit increment de
valor inferior.
Article 7è

QUOTA TRIBUTÀRIA I TIPUS IMPOSITIU
1. La quota tributària íntegra d’aquest impost és la resultant
d’aplicar a la base imposable un tipus del 30,00%
2. La quota líquida serà el resultat d’aplicar sobre la quota íntegra,
si és el cas, la bonificació prevista en aquest article.
3. Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’impost les
transmissions de terrenys i la transmissió o la constitució de drets
reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges,
les parelles de fet, els ascendents i adoptants, fins el segon grau
de consanguinitat, quan la finca que es transmet és l’habitatge
habitual del causant i de les persones a favor de les quals es
produeix la transmissió.
En aquest aspecte, s’entén per habitatge habitual del causant
aquell en què es trobés empadronat en el moment de la defunció,
sempre que hi hagués estat de forma ininterrompuda durant
almenys els dos anys anteriors a la defunció, o des de l’adquisició
si aquest termini fos inferior als dos anys. L’habitatge no perd
aquest caràcter quan la baixa en el padró hagi estat motivada
per causes de salut del causant suficientment acreditades.
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Es podrà considerar igualment com habitatge habitual del causant
de la successió aquells dos habitatges contigus, units entre si
interiorment, sempre i quan el causant constés empadronat en un
dels dos i hagués residit en ells de forma habitual, encara que els
mateixos no constitueixin una única finca registral. L’acreditació
de la residència habitual del causant en tots dos habitatges haurà
d’efectuar-se per l’adquirent mitjançant qualsevol medi de prova
admès en Dret.
En cap cas es considerarà l’habitatge habitual del causant si l’ús
d’aquest ha estat cedit a una tercera persona i per tant passa a
ser l’habitatge d’una altra persona o família.
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor
cadastral del sòl que tingui l’immoble, de conformitat amb el
següent:
Valor cadastral de sol igual o inferior a 15.000,00 €......... 95%
Valor cadastral de sol superior a 15.000,00 €................... 50%
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de
sol·licitar-la i adjuntar-hi còpia del testament o de la declaració
d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència. La petició de
la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de
la documentació per autoliquidar l’impost, és a dir en el termini
de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol·licitar la
pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en
la liquidació emesa dins del període legal de presentació de la
declaració.
La bonificació s’entendrà provisionalment atorgada al moment de
la presentació de l’autoliquidació, sense perjudici de la posterior
comprovació i de la pràctica, en el seu cas, de la liquidació que
procedeixi. Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin
fora dels terminis anteriors hauran de considerar-se extemporànies
i per tant inadmissibles.
En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa
per actes intervius onerosos i voluntaris dins del termini de dos
anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort, la
persona beneficiària perdrà el dret a gaudir d’aquesta bonificació i
l’Ajuntament practicarà la liquidació complementària corresponent,
considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.
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Article 8è

MERITACIÓ
1. L’impost es merita:
a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol
onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la
transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi
limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució o
transmissió.
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior, es considera
com a data de la transmissió:
a) En els actes o contractes entre vius, la de l’atorgament del
document públic i, quan es tracti de 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, o bé
des de la data en que l’adquirent vingui tributant per l’Impost
sobre Béns Immobles.
b) En les transmissions mortis causa, la de la mort del causant.
c) En les execucions hipotecàries en la data del testimoni expedit
pel lletrat de l’administració de justícia que inclourà el decret
o auto judicial d’adjudicació, llevat que consti i es provi que
el bé immoble s’ha posat a disposició del nou propietari en un
moment anterior a l’expedició del testimoni.
d) En l’expropiació forçosa, la data de l’acta d’ocupació i
pagament.
e) En el cas d’adjudicació de solars que s’efectuï per entitats
urbanístiques a favor de titulars de drets o unitats d’aprofitament
diferents dels propietaris originàriament aportants dels terrenys,
la de protocol·lització de l’acta de reparcel·lació.
3. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament
per resolució ferma haver tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la
resolució de l’acte o del contracte determinant de la transmissió
del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de
gaudi sobre aquest, el subjecte passiu té dret a la devolució de
l’impost satisfet, sempre que aquest acte o contracte no li hagués
produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini
de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se
que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats
hagin d’efectuar les recíproques devolucions a què es refereix
l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte
no hagi produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es
declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu
de l’impost, no hi ha dret a cap devolució.
4. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les
parts contractants no procedeix la devolució de l’impost satisfet
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i es considera com un acte nou subjecte a tributació. S’estima
com a mutu acord l’avinença en acte de conciliació i el simple
aplanament a la demanda.
5. En els actes o contractes en els quals existeixi alguna condició,
s’ha de fer la qualificació d’acord amb les prescripcions contingudes
en el Codi Civil. Si fos suspensiva, no es liquida l’impost fins que
aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, s’exigeix l’impost
en tot cas, amb reserva, quan la condició es compleixi, de fer
l’oportuna devolució segons la regla de l’apartat 1 anterior. En cas
de que sigui suspensiva, l’impost no s’ha de liquidar fins que aquesta
prescripció no es compleixi. Es considera que la condició suspensiva
s’ha complert quan l’adquirent ha entrat en possessió del terreny.
6. En les adquisicions de terrenys en l’exercici del dret de retracte
legal, es considera com a data inicial la que es va prendre o s’hauria
d’haver pres en la transmissió verificada a favor del retracte.
Article 9è GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST. OBLIGACIONS FORMALS I
		MATERIALS
1. Els subjectes passius de l’impost venen obligats a autoliquidarlo, i utilitzaran a tal efecte el model establert per l’Ajuntament
al que s’hi hauran d’adjuntar els documents en què constin els
actes o els contractes que originin la imposició, com també
els justificants dels elements tributaris i els que acreditin les
exempcions i bonificacions que es sol·licitin.
L’autoliquidació es podrà presentar per mitjans electrònics
accedint a l’Oficina Virtual Tributària.
2. En cap cas s’exigirà l’impost en règim d’autoliquidació en
aquells casos en que el terreny tot i ser de naturalesa urbana,
no tingui fixat un valor cadastral en el moment de l’acreditament
de l’impost. Quan el referit valor cadastral sigui determinat,
l’ajuntament practicarà la liquidació referint l’esmentat valor al
moment de la meritació.
3. S’ha de presentar una autoliquidació o, si s’escau, una
declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits,
fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol
instrument, fent constar expressament la referència cadastral de
cadascun dels béns immobles.
4. S’ha de practicar l’autoliquidació o presentar la declaració
en els terminis següents, a comptar des de la data en què tingui
lloc la meritació de l’impost:
a) Si es tracta d’actes intervius, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Si es tracta d’actes mortis causa, el termini és de sis mesos,
prorrogables fins a un any, si així ho demana el subjecte passiu.
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Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels
primers sis mesos i s’entén concedida si, transcorregut un mes
des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. Abans d’esgotar
el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la
corresponent autoliquidació.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti
després d’haver transcorregut els primers sis mesos a comptar
des de la data de defunció del causant.
5. Quan es tracti d’actes mortis causa i es promogui la divisió
judicial de l’herència s’interromprà el termini previst a la lletra
b) de l’apartat anterior per tal d’autoliquidar el tribut. Aquells
que es considerin amb dret a l’herència, o cridats a heretar,
hauran de presentar una declaració comunicant l’existència del
procediment judicial a l’Ajuntament.
Començarà a comptar-se de nou el referit termini des del dia
següent a aquell en el que sigui ferma la resolució que posi fi
al procediment judicial. En aquest moment, aquells que resultin
beneficiaris de l’herència vindran obligats a practicar l’oportuna
autoliquidació pel tribut.
6. Les autoliquidacions efectuades pel subjecte passiu tindran
el caràcter de liquidacions provisionals a compte, i restaran
sotmeses a la comprovació corresponent.
7. Les dades contingudes a les autoliquidacions o declaracions
confeccionades per l’obligat tributari amb assistència de
l’Administració tributària municipal no la vinculen en l’exercici
de les competències de comprovació i inspecció, que puguin
desenvolupar-se amb posterioritat.
8. El presentador de l’autoliquidació tindrà, pel sol fet de la presentació,
el caràcter de mandatari dels obligats al pagament de l’impost.
El presentador del document podrà renunciar al mandat que
se li atribueix, o aquest podrà ser revocat pels interessats,
mitjançant escrit adreçat a aquest ajuntament que es podrà
presentar en la forma establerta en l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, amb els efectes de què partir
de la presentació de l’escrit, les actuacions posteriors hauran
d’entendre’s directament amb els subjectes passius.
9. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar
a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos
terminis que els subjectes passius i acompanyant els documents
en què consti l’acte originador del tribut:
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- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió
de drets reals a títol lucratiu, sempre que s’hagin produït per
negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix
o que transmet el dret real de què es tracti.
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o la transmissió
de drets reals a títol onerós, l’adquirent o la persona a favor de
la qual es constitueixi el dret real de què es tracti.
L’incompliment de l’obligació esmentada en el aquest apartat
podrà donar lloc a responsabilitats sancionadores legalment
exigibles.
10. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament
dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o
índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el
trimestre anterior i que continguin els fets, els actes o els negocis
jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable
d’aquest impost, amb excepció dels actes d’última voluntat.
També estan obligats a remetre, dins del mateix termini, una
relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets,
actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a
coneixement i legitimació de firmes.
11. En els supòsits de no increment de valor del terreny esmentats
a l’article 3.2 d’aquesta ordenança, la persona obligada haurà
d’aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició,
per tal d’acreditar la referida manca inexistència d’increment de
valor dels terrenys, en els mateixos terminis referits a l’apartat
tercer d’aquest article.
Article 10è

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT
Serà requisit previ a la inscripció en el Registre de la Propietat dels
fets, actes o negocis jurídics, la presentació de la corresponent
autoliquidació o la declaració a que es refereixen l’article 9è
d’aquesta ordenança, de conformitat amb l’article 254. 5 de la
Llei Hipotecària, text refós segons decret de 8 de febrer de 1946,
en la redacció donada per la disposició final quarta de la Llei
16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances
públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica.

Article 11è

COMPROVACIÓ I INSPECCIÓ
La inspecció i la comprovació de l’impost s’han de realitzar
d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
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Article 12è

RECÀRRECS D’EXTEMPORANEÏTAT
La presentació de les autoliquidacions o declaracions fora dels
terminis regulats en l’article 9.4 d’aquesta Ordenança i sense
requeriment previ de l’Ajuntament, comportarà l’aplicació dels
recàrrecs d’extemporaneïtat previstos en l’article 27 de la Llei
general tributària.

Article 13è

INFRACCIONS I SANCIONS
Constitueix infracció tributària tipificada en els articles 191 i 192
de la Llei general tributària, deixar d’ingressar l’autoliquidació
o no presentar la declaració dins dels terminis establerts, llevat
que es regularitzi d’acord amb el que disposa l’article 27 de la
Llei general tributària o tractant-se d’autoliquidació presentada
sense ingrés, que sigui d’aplicació el paràgraf b) de l’apartat 1
de l’article 161 de la Llei general tributària,
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 ADDICIONAL. Modificació dels preceptes de
l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb
motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que per raons
sistemàtiques reprodueixen 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 substituït en el moment en què entrin en vigor la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
DISPOSICIÓ FINAL
Les modificacions de la present ordenança entrarà en vigor el
dia 4 de maig de 2022 i romandrà vigent fins que no s’acordi la
modificació o derogació.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13,
REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

I. ACORD DE L’APROVACIÓ
D’acord amb el que està previst en els articles 15.1 i 17 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, l’Ajuntament de Tarragona aprova
l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, el text íntegre de la qual és el següent:
II. FET IMPOSABLE
Article 1r

1. L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut
indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització,
dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació
o obra per a la que s’exigeixi l’obtenció de la corresponent
llicència urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta, o per a
la que s’exigeixi la presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o
l’activitat de control o informe correspongui a l’Ajuntament de
Tarragona.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a que es refereix
l’apartat anterior podran consistir en:
a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes
classes de nova planta.
b) Obres de demolició.
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquin la seva
disposició interior com el seu aspecte exterior.
d) Qualsevulla altres construccions, instal·lacions i obres
que requereixen llicència d’obra urbanística, declaració
responsable o comunicació prèvia.
III. SUBJECTES PASSIUS

Article 2n

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents,
les persones físiques, jurídiques o entitats de l’article 35.4
de la Llei 58/2003, General Tributària, que siguin amos de
la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de
l’immoble sobre el que es realitzi aquella.
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Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la
consideració d’amo de la construcció, instal·lació o obra qui
suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui
realitzada pel subjecte passiu contribuent tindran la condició
de subjectes passius substituts del mateix els qui sol·licitin
les corresponents llicències o realitzin les construccions,
instal·lacions o obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota
tributària satisfeta.
IV. BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITAMENT
Article 3r

1. La base imposable de l’impost està 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’aquella.
No formen part de la base imposable l’Impost sobre el Valor
Afegit, i demés impostos anàlegs propis de règims especials,
les taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials
de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb
la construcció, instal·lació 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.
Per tal de determinar la base imposable, en el moment
de liquidació provisional, quan es tracti d’obres de nova
construcció, ampliació o rehabilitació, s’estarà al que
s’estableix a l’annex d’aquesta ordenança.
No obstant, quan el pressupost del projecte visat sigui
superior al que resulti de l’aplicació del procediment regulat
en l’annex d’aquesta ordenança, la base imposable serà la
que s’estableixi en el projecte.
Per a la resta d’obres, la base imposable de l’impost, en
el moment de la liquidació provisional de l’impost serà el
pressupost de les mateixes.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base
imposable el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen serà del 3,07 %.
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4. L’impost merita en el moment d’iniciar-se la construcció,
instal·lació o obra, encara que no s’hagi obtingut la
corresponent llicència o no s’hagi presentat la declaració
responsable o comunicació prèvia.
V. GESTIÓ DE L’IMPOST
SECCIÓ PRIMERA. LIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE
Article 4t

1. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació en el model habilitat
a l’efecte per l’Ajuntament.
2. El pagament de l’autoliquidació presentada tindrà caràcter
provisional i serà a compte de la liquidació definitiva.
3. En les comunicacions prèvies i declaracions responsables
l’autoliquidació s’haurà de presentar i pagar en el moment
de presentar aquesta comunicació prèvia o declaració
responsable.
4. En les sol·licituds de llicència l’autoliquidació de l’impost
s’haurà de presentar i pagar prèviament a la retirada de la
llicència.
5. S’exceptuen de l’obligació d’autoliquidar l’impost, aquells
casos d’obres promogudes per Administracions Públiques,
casos tots ells en els que el règim serà el de la liquidació per
part de l’Ajuntament.
6. L’obligat tributari haurà de practicar autoliquidació
complementària de la inicial en el supòsit de modificació
del projecte amb increment de pressupost acceptada per
l’Ajuntament.
En el cas d’obres promogudes per una Administració Pública,
l’Ajuntament practicarà liquidació complementària de la inicial
en el supòsit de modificació del projecte amb increment de
pressupost.
SECCIÓ SEGONA. LIQUIDACIONS DEFINITIVES

Article 5è

A la vista de la instal·lació, construcció o obra realitzada, l’ajuntament mitjançant l’oportuna comprovació administrativa
modificarà, en el seu cas, la base imposable de l’impost practicant
la corresponent liquidació definitiva, exigint o tornant al subjecte
passiu la quantitat que procedeix.
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SECCIÓ TERCERA. OBLIGACIONS FORMALS
Article 6è

En el termini de dos mesos a partir de la finalització de les construccions,
instal·lacions o obres, els subjectes passius hauran de presentar
davant l’Ajuntament, la declaració informativa comunicant la data
de finalització de la construcció, instal·lació o obra i el cost real
i efectiu de la mateixa, havent d’acompanyar els documents que
acrediten aquests elements (certificat final d’obra, visat, contractes,
factures, comptabilitat o altres).
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions,
instal·lacions i obres serà la que resulti acreditada per qualsevol
mitjà de prova admès en dret i en el seu defecte, la que consti en
el certificat final d’obres, quan aquest sigui perceptiu, o en altres
casos la de caducitat de la llicència d’obres.
SECCIÓ QUARTA. COL·LABORACIÓ SOCIAL

Article 7è

Es podran establir convenis de gestió tributària amb entitats
representatives d’obligats al pagament o amb entitats obligades a
satisfer les quotes resultants, amb la finalitat de facilitar la gestió
en casos d’actuacions que requereixin la realització d’obres o
instal·lacions periòdiques o en execució d’un pla o programa de
treball.
VI. BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Article 8è

1. No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment
establertes.
2.1. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà:
1.El 95% de la quota de l’impost en les obres que es realitzin
per a la reforma de les façanes en mal estat que donen a vial
públic, o que es realitzin en edificis afectats per aluminosi per
a obres de reparació d’aquesta.
L’import satisfet en els supòsits abans esmentats en concepte de
taxa per l’atorgament de la llicència urbanística es deduirà de
la quota bonificada de l’impost que resulti a satisfer fins el límit
de deducció que la quota a ingressar permeti.
2.Limitat a l’àmbit històric de la Part Alta, serà compatible amb
l’anterior bonificació, la realització de les següents actuacions
quan afectin a la totalitat d’un immoble preexistent o que
comporti la nova execució, sobre el solar de que es tracti:
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Bonificació
Gran rehabilitació............................... 75 %
Rehabilitació...................................... 50 %
Nova execució................................... 25 %
Sense menyscapte de l’anterior i, limitada la seva vigència
3. Limitat als immobles inclosos en el Catàleg de béns a Protegir
vigent, prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció
del corresponent acord, es bonificarà en base al percentatge
que s’indica, quan es pretengui la rehabilitació total o parcial
d’aquests immobles:
Categoria B: Béns culturals d’interès local, 50 % de les obres de
reparació, reforma o millora dels edificis o elements integrats al
catàleg en aquesta categoria.
Categoria C: Altres béns integrants del Patrimoni cultural català
que cal protegir urbanísticament, 40 % de les obres de reparació,
reforma o millora dels edificis o elements integrats al catàleg en
aquesta categoria.
Quan a més de les obres directament relacionades amb l’element
protegit també es pretenguin realitzar altres obres, caldrà presentar
un pressupost desglossat en el que quedi clarament diferenciat
l’import o valoració de l’actuació a realitzar en l’element, bé o part
del bé protegit, quedant únicament bonificat l’ICIO per l’actuació
a realitzar sobre el bé o part del bé que estigui protegit.
4. El 95% de la quota de l’impost en l’execució de qualsevol tipus
d’obres i instal·lacions gravades, la finalitat de les quals sigui
la construcció, rehabilitació o millora de centres docents o de
dependències destinades a òrgans de govern o administració
d’Universitats públiques.
5. El 95% de la quota de l’impost en l’execució de noves edificacions,
primers establiments o grans reformes d’immobles dels que sigui
propietari l’Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals que
estiguin destinades a:
a) centres geriàtrics o d’atenció a la tercera edat;
b) centres sanitaris o socio-sanitaris
c) centres d’atenció primària i especialitzada que composen la
xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.
No s’entendrà que l’immoble és de titularitat pública als efectes
del punt anterior, si aquesta esdevingués una vegada finalitzat el
termini de concessió o de gestió del servei.
Aquesta bonificació s’aplicarà, tant si la gestió del servei es duu a
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terme de manera directa o indirecta. S’exceptua de l’obligació de
titularitat pública de l’immoble, establerta a l’apartat anterior quan
es tracti d’executar obres bonificables que afectin a immobles
integrats o que s’integrin a la Xarxa Hospitalària d’Utilitat Pública
(XHUP).
Cas que en la contractació de l’obra o instal·lació l’administració
contractant, o ens gestor per compte d’aquesta, estableixi
l’obligació del contractista de suportar l’impost no serà d’aplicació
la bonificació.
Si les obres o construccions indicades fossin propietat d’entitats
diferents a les esmentades anteriorment, però sense ànim de
lucre, i es destinessin a finalitats idèntiques, només s’aplicarà
una bonificació del 30% sempre que s’acrediti l’existència d’un
concert o conveni amb una administració pública que garanteixi
una reserva de places a favor de les persones que determinin les
administracions gestores del servei, concert que haurà de durar
com a mínim 4 anys des de la posada en funcionament del centre.
L’import satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència
urbanística en els supòsits en que s’apliqui una bonificació del
95% en l’ICIO, es deduirà de la quota bonificada de l’impost que
resulti a satisfer fins el límit de deducció que la quota a ingressar
permeti.
6. El 95% de la quota de l’impost en l’execució de noves edificacions,
primers establiments o grans reformes d’immobles que es destinin,
íntegrament, a centres assistencials d’acció educativa (CRAE
de 4 a 18 anys), sempre que, com a mínim prestin els serveis
d’acolliment familiar preadoptiu, centre d’acolliment familiar i
servei d’integració amb família extensa. Aquest centre i serveis
requeriran prestar-se mitjançant l’existència d’un concert o conveni
amb una administració pública que garanteixi una reserva de
places a favor de les persones que determinin les administracions
gestores del servei. Aquest destí i concert o conveni, haurà de
mantenir-se durant un termini mínim de 10 anys des de la posada
en funcionament del centre. L’incompliment d’aquest termini o de
la finalitat, total o parcial, del destí de l’immoble donarà lloc a
la liquidació de la quota bonificada de l’impost i de la deducció
efectuada en l’import de la taxa.
L’import satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència
urbanística es deduirà de la quota bonificada de l’impost que
resulti a satisfer fins el límit de deducció que la quota a ingressar
permeti.
7. El 95% de la quota de l’impost en l’execució d’obres i instal·lacions

OF 13. 6

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ
Edició octubre 2021

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

per a l’establiment d’ascensors en les actuacions en els que es
compleixin algun dels següents requisits:
a. Que la seva construcció ha finalitzat amb anterioritat a l’any
1975.
b. Que, d’acord amb la legislació actual, d’executar-se en aquest
moment la construcció de l’edifici, seria obligat disposar
d’ascensor.
c. Que el sòl on està situat l’immoble no està afectat per
sistemes urbanístics generals o locals, excepte en el supòsit de
rehabilitació d’edificacions preexistents en les que s’autoritzi
ocupar sòl reservat a sistemes urbanístics per instal·lar
ascensors o altres elements relacionats amb l’accessibilitat de
les persones.
d. Que l’edifici no està en situació de ruïna.
e. Que l’immoble no està afectat per deficiències o patologies
que facin necessària l’execució d’obres de gran rehabilitació o
de rehabilitació diferents a les que exigeixi la incorporació de
l’ascensor.
f. Que l’edificació conté un mínim de quatre habitatges
independents, situació que ha de constar en el Registre de la
Propietat.
g. Que és el primer ascensor que s’instal·la a l’immoble.
8. Per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, en activitats
econòmiques, en els següents supòsits:
8.1. Per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, en activitats
econòmiques ja implantades i que continuïn l’activitat o per a
la creació de noves activitats econòmiques, que acreditin la
contractació d’empreses radicades al municipi de Tarragona i
segons la mà d’obra directament ocupada i termini d’ocupació.
El % a aplicar serà el resultant de referir el percentatge del 95
% al nombre total de treballadors que hi participin, aplicant el
percentatge que resulti dels treballadors que siguin d’empreses
radicades al municipi de Tarragona. El termini de permanència
en l’obra per a ser computat ha de ser de més del 50 % de
durada de la seva execució.
8.2. Per a l’execució de construccions, instal·lacions i obres, en
activitats econòmiques ja implantades i que continuïn l’activitat
o per a la creació de noves activitats econòmiques, que acreditin
la contractació d’empreses radicades al municipi de Tarragona
i segons l’import d’inversió.
El percentatge a aplicar serà el resultant de referir el percentatge
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del 95% a la inversió total, aplicant el percentatge que resulta
de l’import de la inversió d’empreses contractades del terme
municipal de Tarragona.
8.3. Per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, en activitats
econòmiques ja implantades i que continuïn l’activitat o per a
la creació de noves activitats econòmiques, que acreditin la
futura contractació de personal en situació d’atur empadronat
al municipi de Tarragona i segons la mà d’obra directament
ocupada.
En el supòsit de nova activitat el percentatge a aplicar serà el
resultant d’aplicar un 10 % per a cada nova contractació de
personal empadronat al municipi de Tarragona i en situació
d’atur, i fins el percentatge de bonificació del 95 % màxim.
En el supòsit d’activitat ja implantada el percentatge a aplicar
serà el que resulti de l’increment percentual que es dugui a terme
de la plantilla existent referint-ho al 95 % màxim de bonificació.
Els supòsits 8.1, 8.2 i 8.3 no són acumulables i de ser
aplicables més d’un s’haurà d’optar per part del sol·licitant de
la bonificació.
En tots els casos, el sol·licitant de la bonificació haurà de ser el
titular de l’activitat econòmica no podrà tenir una xifra neta de
negocis superior a 1.000.000 d’Euros.
Aquestes bonificacions relacionades en el punt 2.1 del present
article, s’estableixen atenent a l’especial interès o utilitat
municipal que concorre en aquestes obres i instal·lacions,
sempre que es donin tots i cadascun dels requisits previstos,
requerint per a la seva aplicació l’adopció del corresponent
acord del Plenari que declari l’especial interès o utilitat pública
i constati la concurrència en el cas concret dels extrems exigits.
9. Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota tributària de
l’ICIO les obres de rehabilitació, reforma, conservació i millora
dels immobles de Tarragona amb ús habitatge, tant en elements
privatius com en comunitaris.
No s’aplicarà la bonificació si en els 5 anys anteriors ja s’ha
obtingut una bonificació pel mateix tipus d’obres de reforma,
rehabilitació, conservació o millora, ni tampoc si l’habitatge te una
data de construcció posterior al 1975, llevat que, en aquest últim
cas, l’habitatge objecte de rehabilitació, reforma, conservació o
millora, es destini a la borsa de mediació de lloguer social que
gestiona el servei municipal de l’habitatge.
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Als efectes d’aquesta bonificació, no tindran la consideració
de rehabilitació o reforma, les obres que comportin l’enderroc
d’elements estructurals de l’edifici en més d’un 50% de la superfície
construïda.
2.2. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 50% de la quota d’aquest
impost per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial en règim de promoció pública, ja es destinin a
lloguer o a venda.
En el present cas, l’import satisfet en concepte de taxa per
l’atorgament de la llicència urbanística es deduirà de la quota
bonificada de l’impost que resulti a satisfer fins el límit de
deducció que la quota a ingressar permeti.
Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 35% de la quota d’aquest
impost per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial en règim de promoció privada destinats a
lloguer.
Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 20% de la quota d’aquest
impost per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de
protecció oficial en els supòsits no compresos en els apartats
anteriors.
2.3. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, en les construccions, instal·lacions o obres
en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar, es bonificarà en base al percentatge
que s’indica, l’impost de l’ICIO sempre que s’acrediti la
concurrència dels supòsits que es detallen:
1 AIGUA. (Total 15 %)
1.1 Reutilització d’aigües grises – (3 %)
Instal·lació que separi les aigües grises de dutxes, banyeres
i rentamans de la resta d’aigües residuals. Disposarà d’un
sistema d’emmagatzematge amb el corresponent tractament
de l’aigua, per a la seva posterior utilització en omplir
cisternes dels inodors, reg, i d’altres usos que no siguin per
al consum humà.
1.2 Reutilització de l’aigua sobrant de les piscines – (3 %)
Sistema per captar l’aigua sobrant de les piscines, disposarà
d’un sistema d’emmagatzematge amb el corresponent
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tractament de l’aigua, per a la seva posterior utilització en
omplir cisternes dels inodors, reg, i d’altres usos que no siguin
per al consum humà.
1.3 Jardineria de baix consum – (1 %)
Reduir zones de consum elevat d’aigua com la gespa per altre
de menys consum. Seleccionar espècies amb requeriments
d’aigua modestos o nuls un cop han arrelat.
1.4 Reg eficient – (2 %)
Utilitzar sistemes de reg eficient, distribuir les plantes en grups
de necessitats d’aigua similars, incorporar recobriments
del sòl que redueixin l’evaporació (pedra, grava, escorça
d’arbres, etc.).
1.5 Reutilització de l’aigua de reg – (3 %)
Dissenyar i construir el subsòl del jardí de tal manera que
reculli l’aigua sobrant del reg. Constaria bàsicament del
jardí pròpiament dit, una o més capes inferiors de grava o
algun altre material que permeti el drenatge de l’aigua i una
última capa inferior impermeable que reculli l’aigua i permeti
l’emmagatzematge pel seu posterior ús per a reg.
1.6 Pre-instal·lació per a electrodomèstics bi-tèrmics – (2 %)
Preveure una pressa d’aigua freda i una d’aigua calenta per
a l’ús dels electrodomèstics bi-tèrmics.
1.7 Instal·lació de sistemes de detecció de fuites d’aigua. – (1 %)
Utilitzar algun sistema capaç de detectar fuites d’aigua a les
canonades amagades i/o soterrades.
2. ENERGIA. (Total: 32 %)
2.1 Energies renovables per a calefacció, refrigeració (màx. 8 %)
Caldrà que el projecte tècnic, doni una garantia de resultats
per a l’usuari, que hi hagi un contracte de manteniment i
que els equips que s’instal·lin estiguin homologats.
2.1.1 Energia solar tèrmica (màx. 2 %)
• Calefacció (1 %)
Sistema format per col·lectors solars tèrmics d’alt rendiment,
o tubs de buit, bescanviadors, dipòsit d’acumulació i
connexions necessàries per l’aprofitament d’energia
solar tèrmica per a la producció de calefacció. Aquesta
instal·lació haurà de donar servei, com a mínim:
- al 35% de la demanda anual de calefacció quan es tracti
d’habitatges unifamiliars.
- al 15% de la demanda anual de calefacció quan es tracti
d’habitatges plurifamiliars.
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• Refrigeració (fred solar) (1 %)
Sistema format per col·lectors solars tèrmics d’alt rendiment,
tubs de buit o concentradors cilíndric-parabòlics (CPC),
bescanviadors, dipòsit d’acumulació, màquina d’absorció
i connexions necessàries per l’aprofitament d’energia solar
tèrmica per a la producció de refrigeració (fred solar).
2.1.2 Biomassa (2 %)
Utilització de la biomassa per a la producció de calefacció.
2.1.3 Geotèrmica (4 %)
Utilització d’energia geotèrmica per a la producció de
calefacció.
2.2 Energia solar fotovoltaica en instal·lacions aïllades (2 %)
Caldrà que el projecte tècnic, doni una garantia de resultats
per a l’usuari, que hi hagi un contracte de manteniment i que
els equips que s’instal·lin estiguin homologats.
Sistema format per mòduls fotovoltaics, inversor, sistema
d’emmagatzematge i connexions necessàries per a
l’aprofitament de l’energia solar per a la producció
d’electricitat en instal·lacions aïllades.
2.3 Eòlica (màx. 4 %)
Utilització de l’energia eòlica per produir electricitat o per
bombejar aigua.
Ús
Electricitat
Aigua

%
3
1

2.4 Inèrcia tèrmica (màx. 3 %)
Dissenyar la inèrcia tèrmica en funció de l’orientació, ombres
i ús de l’edifici. S’ha d’aconseguir com a mínim la classe
d’inèrcia mitjana segons el següent:
Classe d’inèrcia
Mitjana
Pesada
Molt pesada

%
1
2
3

La classe d’inèrcia tèrmica està determinada segons la suma
dels punts d’inèrcia de cadascun dels components de l’edifici:
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Classe d’inèrcia
Punts d’inèrcia totals

Molt pesada
21 a 23

Descripció

Paviment

Solera de formigó de 15 cm.
aïllat per la cara inferior amb
un gruix interior de porex
Tots
estruit de 7cm com a mínim,
recolzada sobre el terreny.
Forjat de formigó 30 cm de
cantell amb aïllament de 4 cm
de densitat 35 Kg/m3 per la
Tots
cara superior del forjat, xapa
de morter i paviment.
Forjat de fusta, amb un gruix
mínim de 24 cm i aïllament
Tots
tèrmic interior amb una
densitat de 35 kg/m3 .
Forjat de formigó de 30 cm
de cantell amb aïllament de 4
cm i amb una densitat de 35
Tots
kg/m3 per la cara superior
del forjat.
Forjat de formigó de 30 cm
de cantell amb un aïllament
de 4 cm i amb una densitat de
Tots
35 kg/m3per la cara inferior
del forjat.
Tancament de maó perforat de
15 cm de gruix fonoabsorvent
Edificis
i aïllament per la cara
entre
exterior, amb un gruix total
mitgeres
del tancament de 22 cm i una
densitat de 35 kg/m3

Forjat de
coberta

Mitgeres
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Pesada
18 a 20

Tipus de
tancament

Forjat
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Mitjana
15 a 17

Tipologia
Punt
de
d’inèrcia
l’edifici
tèrmica

6

3

3

6

1

4

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

Façanes

Mur de façana format per
paret de 15 cm de maó
perforat, per la cara interior,
aïllament tèrmic de 4 cm amb
una densitat de 35 kg/m3,
cambra d’aire ventilada i
tancament exterior o aplacat
exterior.
Tancament de bloc ceràmic
de termoargila de 30 cm
de gruix, utilitzant les peces
especials per evitar ponts
tèrmics
Mur Trombe.
Mur de façana format per
paret de 15 cm de maó
perforat, per la cara exterior,
aïllament tèrmic de 4 cm
amb una densitat de 35 kg/
m3 , cambra d’aire ventilada
i tancament interior de maó
ceràmic de 7 cm de gruix.
Mur de façana format per
paret de 15 cm de maó
perforat, per la cara exterior,
aïllament tèrmic de 4 cm
amb una densitat de 35 kg/
m3, cambra d’aire ventilada
i tancament interior de maó
ceràmic de 4 cm de gruix.

Tots

4

Tots

4

Tots

3

Tots

2

Tots

1

2.5 Efecte de xemeneies solars (2 %)
Utilitzar xemeneies solars, juntament amb algun sistema
d’extracció d’aire per forçar la ventilació de l’habitatge a
l’estiu.
Les xemeneies solars són estructures com una xemeneia
convencional, però construïdes amb materials que absorbeixen
molta quantitat de calor, això fa que l’aire s’escalfi, pesi
menys i s’elevi, arrossegant l’aire de l’interior de l’habitatge
cap a fora.
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2.6 Il·luminació natural (2 %)
Utilitzar al màxim la il·luminació natural, mesures per
augmentar-la de forma que sigui la il·luminació principal,
sense que provoqui enlluernament ni canvis bruscs de
temperatura. El factor de llum natural mínim per a totes les
estances excepte quartos de bany i trasters ha de ser del 2 %.
El FLN correspon al % de llum natural que passa per una
finestra i es defineix per l’expressió següent:
FLN= __V.q.T.___
A·(1-R2)
on:
V: àrea total de les finestres
q: angle de cel visible, mesurat en un plànol vertical
perpendicular a la finestra, des del punt central de la finestra,
valor en º.
T: factor de transmissió del vidre (0,85 per a vidre senzill, 0,7
per a
doble vidre)
A: àrea total de totes les superfícies de l’estança (terra, sostre,
parets i finestres)
R: reflectància mitjana d’aquestes superfícies (0,5 per a
estances de colors clars; 0,3 per a colors foscos).
• Exceptuant els casos en que com a resultat de l’aplicació del
sub-apartat 1.b de l’apartat “2.2 Sistemas de regulación
y control” de la secció “Eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación”, d’acord amb la secció HE-3
del DB-HE, del CTE, s’aconsegueixin els valors bonificats
del FLN.
2.7 Aïllaments dels tancaments verticals exteriors (màx. 3 %)
Reducció del valor de transmitància de l’aïllament exigit pel
CTE.
Reducció
20 % - 50 %
Més d’un 50 %

%
2
3

2.8 Aïllaments de les cobertes (màx. 3 %)
Reducció del valor de transmitància de l’aïllament exigit pel
CTE, ús de coberta ventilada, ja sigui amb teula inclinada o bé
amb la teulada catalana tradicional o coberta enjardinada.

OF 13. 14

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ
Edició octubre 2021

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

Reducció

%

20 % - 50 %
Més d’un 50 %

2
3

2.9 Sistemes centralitzats per a edificis de vivendes (2 %))
Instal·lació de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració
i/o aigua calenta sanitària, tot i que el contatge del consum
pugui ser individualitzat.
2.10 Domòtica (3 %)
Instal·lació de sistemes domòtics capaços de gestionar el
consum d’energia de l’edifici de forma eficient i mantenir a
l’usuari informat dels aspectes relacionats amb l’energia, el
confort, la seguretat i les comunicacions.
3. MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS (Total: 24,25 %)
3.1 Fonaments, estructura i aïllaments (0,5 %)
• Fonaments (0,5 %).
Utilització exclusiva de: Formigó en massa i/o formigó
armat amb àrid reciclat.
3.2 Cobertes (2 %)
• Aïllament de cobertes (planes i inclinades) (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro, cel·lulosa.
• Impermeabilització de cobertes (0,5 %).
Utilització exclusiva de: sense làmina d’impermeabilització,
betum modificat (APP, SBS), butil o cautxú sintètic (EPDM).
• Recobriment exterior en coberta inclinada (0,5 %).
Utilització exclusiva de: materials naturals de cobertura,
teules ceràmiques reutilitzables, teules de formigó.
• Recobriment exterior en coberta plana (0,5 %).
Utilització exclusiva de: coberta enjardinada amb
cambra d’aire (NT), acabat granular mineral (NT), peces
prefabricades sistema flotant (T). (NT = No transitable; T =
Transitable).
Les cobertes hauran de tenir colors que no absorbeixin la
calor.
3.3 Tancaments exteriors (1,5 %)
• Paret de tancament exterior (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, tova, maçoneria, blocs
de ceràmica alleugerida (termoargila), blocs de formigó
cel·lular lleuger.
• Revestiment exterior (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, fusta local sostenibles amb
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tractament natural, façanes ventilades.
• Aïllament de parets exteriors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro, cel·lulosa.
3.4 Fusteria exterior (0,25 %)
• Finestres, portes, balconeres, persianes, etc. (0,25 %).
Utilització exclusiva de: fusta resinosa local sostenible sense
tractament o amb tractament natural, fusta sostenible de
llarga durada.
La fusta ha de tenir alguna de les següents certificacions
forestals:
- FSC – Forest Stewarship Council
- PEFC – Panaeuropean Forest Council
3.5 Divisions interiors (2 %)
• Parets d’obra (0,5 %).
Utilització exclusiva de: tàpia, tova, maçoneria, blocs
de ceràmica alleugerida (termoargila), blocs de formigó
cel·lular lleuger, blocs de guix natural.
• Parets prefabricades: sistemes de suport (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense
tractament o amb tractaments naturals, havent d’aportar la
corresponent certificació forestal.
• Parets prefabricades: plafons d’acabat (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense
tractament o amb tractaments naturals, havent d’aportar la
corresponent certificació forestal, cartró-guix (sense elements
metàl·lics).
• Portes, armaris, etc. (0,5 %).
Utilització exclusiva de: ànima de cartró i parament de fusta
local sense tractament.
3.6 Acabats interiors (1,5 %)
• Revestiments interiors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro, tèxtils naturals, fusta local
sostenible.
• Cel rasos: sistemes de suport (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense
tractament o amb tractaments naturals.
• Cel rasos: plafons d’acabat (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fusta local sostenible sense
tractament o amb tractaments naturals, escaiola.
La fusta ha de tenir alguna de les següents certificacions
forestals:
- FSC – Forest Stewarship Council
- PEFC – Panaeuropean Forest Council
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3.7 Paviments (2 %)
• Paviments exteriors (1 punt).
Utilització exclusiva de: paviments verds, fusta local sense
tractaments o amb tractaments naturals, granulats naturals o
artificials.
• Paviments interiors (1 punt).
Utilització exclusiva de: fusta local sense tractament o amb
tractaments naturals, linòleum, suro, tèxtils naturals.
La fusta ha de tenir alguna de les següents certificacions
forestals:
- FSC – Forest Stewarship Council
- PEFC – Panaeuropean Forest Council
3.8 Instal·lacions de sanejament i d’aigua (2,5 %)
• Sanejament exterior – canonades (0,5 %).
Utilització exclusiva de: ceràmica o formigó centrifugat.
• Sanejament exterior – canals i baixants (1 %).
Utilització exclusiva de: ceràmica.
• Sanejament interior – canonades (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè (PE) o polipropilè (PP) o
plàstic reciclat amb distintiu ambiental.
• Instal·lació d’aigua – canonades de distribució interior (0,5
%).
Utilització exclusiva de: polietilè (PE) o polipropilè (PP) o
plàstic reciclat amb distintiu ambiental.
3.9 Instal·lacions de calefacció i de gas (2 %)
• Canonades de distribució interior - calefacció (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè reticulat (PE) o acer negre.
• Sistemes d’emissors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: terra radiant o radiadors de fosa.
• Aïllament de canonades i equips (0,5 %).
Utilització exclusiva de: suro o llanes minerals.
• Canonades de distribució interior – gas (0,5 %).
Utilització exclusiva de: polietilè (PE).
3.10 Pintures (2 %)
• Pintures sobre paraments exteriors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: pintures naturals, pintures acríliques
de base aquosa que compleixin normes ecològiques (*).
• Pintures sobre paraments interiors (0,5 %).
Utilització exclusiva de: blanquejar, encalcinar, pintures
naturals, pintures acríliques de base aquosa que compleixen
normes ecològiques (*).
• Pintures per a fustes (0,5 %).
Utilització exclusiva de: pintures i vernissos naturals o bé
pintures i vernissos que compleixin les normes ecològiques(*).
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• Pintures per a metalls (0,5 %).
Utilització exclusiva de: pintures naturals, pintures sintètiques
que compleixen normes ecològiques (*).
(*) Ecoetiquetatge de la Unió Europea, Distintiu de garantia
de qualitat ambiental atorgat per la Generalitat de
Catalunya, o la norma UNE 48.300-94.
3.11 Impermeabilitzacions i segellats (2 %)
• Impermeabilitzacions (0,5 %).
Utilització exclusiva de: teles drenants rígides de polietilè
(PE), betum modificat (APP, SBS), butil o cautxú sintètic
(EPDM).
• Material de juntes (0,5 %).
Utilització exclusiva de: fibres naturals (amb tapajuntes),
llanes minerals (amb tapajuntes).
• Segellat de fissures (0,5 %).
Utilització exclusiva de: gomes sintètiques (EPDM, etc.),
morters especials.
• Pastes segellants elastomèriques o plàstiques (0,5 %).
Utilització exclusiva de: segellants naturals, silicones.
3.12 Productes amb etiqueta ecològica (2 %)
Utilitzar dos o més famílies de productes emprats en la
construcció de l’edifici, considerant com a família de
productes tots aquells destinats a un mateix ús, que disposin
d’un distintiu de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya, etiqueta ecològica de la Unió Europea, marca
AENOR Medioambiente, o qualsevol altra etiqueta ecològica
tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14.024/2001 o
tipus III, d’acord amb la norma UNE 150.025/2005 IN.
3.13 Il·luminació d’espais comunitaris (2 %)
Totes les lluminàries amb carcassa hauran de ser metàl·liques
amb difusors que millorin el nivell i qualitat de la llum. Les
làmpades seran adequades a la qualitat de llum desitjada, al
lloc on s’instal·laran i l’ús. Caldrà utilitzar exclusivament per
a espais d’interior làmpades fluorescents amb recobriment
trifòsfor i balastos electrònics d’alta freqüència, làmpades
fluorescents compactes, làmpades de descàrrega de nova
generació o làmpades d’alt rendiment. En cap cas s’utilitzaran
bombetes d’incandescència. Caldrà utilitzar exclusivament
per a espais d’exterior làmpades per tecnologia LED.
3.14 Tractament dels espais privats exteriors (2 %)
Actuacions encaminades a regular el microclima i el soroll
de la zona amb quatre objectius: limitar la insolació i crear
ombra a l’estiu, afavorir la ventilació natural a l’estiu, regular

OF 13. 18

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ
Edició octubre 2021

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

la temperatura i la higrometria de l’aire (s’exclouen les
piscines), protegir l’edifici contra el vent a l’hivern. Mesures
de protecció de la vegetació natural existent i preservar-la per
recol·locar-la posteriorment.
4. RESIDUS (Total: 7 %)
4.1 Director ambiental d’obra (2 %)
És la persona encarregada de vetllar per la qualitat ambiental
de l’obra. Ha dur a terme el pla de gestió de residus, a més
a més, formarà els treballadors en aspectes de com gestionar
els residus.
4.2 Coberta vegetal (2 %)
Construir la coberta vegetal per tal millorar el confort tèrmic
i la millora de l’aïllament acústic de la coberta. Aquestes
cobertes presenten un manteniment nul tant pel que fa a
l’aigua i nutrients com a la ma d’obra.
4.3 Ús de prefabricats i construcció en sec (3 %)
Utilitzar prefabricats de formigó per als tancaments exteriors,
d’aquesta manera no es produeixen residus en el mateix lloc
de la construcció.
En cap cas, la suma de bonificacions en l’impost podrà
depassar el límit màxim del 95%.
Tots els sistemes, elements i materials, inclòs el director
ambiental d’obra, que es bonifiquin hauran d’aparèixer en
el projecte del habitatge, als plànols, plecs de condicions,
pressupost i memòria, i estar degudament visats pel col·legi
pertinent.
2.4. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del
corresponent acord, es bonificarà el 90% de la quota
d’aquest impost per l’execució d’obres o instal·lacions,
l’objecte de les quals sigui l’adequació d’immobles que
hagin de constituir residència habitual de persones amb
discapacitat, mitjançant el següent:
a) una reforma de l’interior de la mateixa, com adaptacions
de la cambra higiènica, ampliació de portes, canvi d’algun
envà;
b) així com als de modificació dels elements comuns de l’edifici
que serveixin de pas necessari entre la finca urbana i la
via pública com escales, ascensors, passadissos, portals o
qualsevol altre element arquitectònic;
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c) aquelles adaptacions necessàries per a l’aplicació de
dispositius electrònics que serveixin per a superar barreres
de comunicació sensorial o de promoció de la seva
seguretat.
Serà necessari per a l’aplicació d’aquest benefici que
l’immoble sigui propietat o estigui arrendat a una persona
amb discapacitat o bé pertanyi pel mateix títol a progenitors,
tutors, ascendents, descendents, adoptants o cònjuges de
persones que tinguin la consideració legal de minusvàlid i
hauran de destinar-se a residència habitual dels mateixos.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la
quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a
les que es refereixen els punts anteriors.
3. Està exempta del pagament de l’Impost la realització de
qualsevol construcció, instal·lació o obra de la que sigui amo
l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, que
estant subjectes al mateix, vagin a ser destinades directament
a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i aigües residuals, tot i que la seva
gestió es dugui a terme per Organismes Autònoms, tant si es
tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
Article 8è
bis

1. Per gaudir de les bonificacions previstes en l’article 8.2.1 caldrà sol·licitar:
a) La declaració per part del consell plenari de l’especial interès o
utilitat municipal als efectes d’aplicar la bonificació i la sol·licitud
de concessió de la bonificació.
b) La data màxima per presentar aquestes sol·licituds serà la data
de finalització de les obres o dintre del termini de dos mesos en
que s’ha de presentar la declaració informativa als efectes de
practicar liquidació definitiva de l’impost. Havent d’aplicar als
efectes de determinar la data de finalització de les obres allò
previst en l’art.6è de la present ordenança fiscal.
1.1. En els supòsits sotmesos a Autoliquidació provisional:
a. Si en la data de presentació de l’autoliquidació ha estat adoptat
l’ acord de declaració d’especial interès o utilitat municipal i
l’acord de concessió provisional de la bonificació, per part
dels òrgans competents: el subjecte passiu podrà aplicar la
bonificació provisional en la seva autoliquidació.
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b. Si en la data de presentació de l’autoliquidació no han estat
adoptats l’ acord de declaració d’especial interès o utilitat
municipal i l’acord de concessió provisional de la bonificació,
per part dels òrgans competents, el subjecte passiu no podrà
aplicar la bonificació provisional i haurà d’autoliquidar i
ingressar l’impost sense aplicar aquest benefici fiscal.
1.2. En els supòsits sotmesos a liquidació resultarà d’aplicació el
mateix règim establert en el punt 1.1. anterior.
1.3. En la liquidació definitiva de l’impost es comprovarà:
		 - el cost real i efectiu
		 - l’existència de l’acord de declaració d’especial interès o
utilitat municipal i que es compleixen els requisits per gaudir
del benefici fiscal sol·licitat
1.4. La liquidació definitiva es practicarà d’acord amb la
comprovació realitzada.
1.5. La no presentació de la declaració informativa en el termini
que preveu l’article 6, comportarà la pèrdua del dret a la
bonificació.
2. Per gaudir de les bonificacions previstes en l’article 8.2.2, 8.2.3
i 8.2.4 caldrà sol·licitar l’aplicació d’aquest benefici abans de
la data de finalització de les obres o del terminin de dos mesos
en què s’ha de presentar la declaració informativa per practicar
la liquidació definitiva de l’impost. Havent d’aplicar als efectes
de determinar la data de finalització de les obres allò previst en
l’art.6è de la present ordenança fiscal.
2.1. En els supòsits sotmesos a Autoliquidació provisional:
a. Si en la data de presentació de l’autoliquidació ha estat
adoptat l’ acord de concessió provisional de la bonificació,
per part de l’òrgan competent: el subjecte passiu podrà aplicar
la bonificació provisional en la seva autoliquidació.
b. Si en la data de presentació de l’autoliquidació no ha estat
adoptat l’acord de concessió provisional de la bonificació, per
part de l’òrgan competent, el subjecte passiu no podrà aplicar
la bonificació provisional i haurà d’autoliquidar i ingressar
l’impost sense aplicar aquest benefici fiscal.
2.2. En els supòsits sotmesos a liquidació resultarà d’aplicació el
mateix règim establert en el punt 2.1 anterior.
2.3. En la liquidació definitiva de l’impost es comprovarà:
- el cost real i efectiu
- que es compleixen els requisits per gaudir del benefici fiscal
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2.4. La liquidació definitiva es practicarà d’acord amb la 		
comprovació realitzada.
2.5. La no presentació de la declaració informativa en el termini
que preveu l’article 6, comportarà la pèrdua del dret a la
bonificació.
3. En tots els supòsits de bonificació previstos en el punt 2 de l’article
8è, fins al moment en que s’efectuï la comprovació d’haver-se
executat l’obra en les condicions que han donat lloc a l’establiment
del benefici, la declaració d’aquest tindrà caràcter provisional i
revocable sense dret a indemnització.
		 L’atorgament de la bonificació, amb la corresponent comprovació,
no donarà lloc (cas d’ haver-se fet efectiva la part que es pot
bonificar) a l’abonament dels interessos sobre la quantitat
ingressada i posteriorment bonificada.
VII. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Article 9è

La inspecció i recaptació de l’impost es realitzarà d’acord amb el
que es preveu en la Llei General Tributària, en les altres disposicions
concordants reguladores de la matèria i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
VIII. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 10è

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a
la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin
en cada cas, s’aplicarà el règim regulat en la Llei General
Tributària i en les disposicions que la complementin i
desenvolupin.
IX. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present ordenança, en relació
al text anterior, entraran en vigor el dia 15 d’octubre de 2021 i
romandrà vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança, en relació al
text anterior, van esdevenir definitivament aprovades en virtut de
l’acord del Consell Plenari de 23 de juliol de 2021, mitjançant el
qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública
no es produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament
adoptat, la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat
al·legacions.
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ANNEX: DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D’ACORD AMB
EL COST MATERIAL DE L’OBRA O INSTAL.LACIÓ.
A. OBRES.
1. La base imposable es determinarà mitjançant el producte del
nombre de metres quadrats de superfície construïda pel valor en
euros/m2 assignable a cada grup, segons la fórmula següent:
P= Mb x Ct x Cq x Cu x S
On,
P= Pressupost de l’obra, construcció o instal·lació projectada.
Mb= Mòdul bàsic
Ct= Coeficient corrector en funció de la tipologia d’edificació.
Cq= Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments
i acabats.
Cu= Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació.
S= Superfície en m2
2. El valor del mòdul bàsic (Mb) és de € 492/m2
CU: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Grup Tipus d’edificació
I
Arquitectura monumental.
Cinemes. Discoteques. Hotels
de 5 estrelles. Museus. Teatres.
II Clíniques i Hospitals.
III Balnearis. Biblioteques.
Estacions de tren. Facultats
i Escoles Universitàries.
Hotels de 4 estrelles. Presons.
Saunes. Terminals marítimes i
aèries.
IV Laboratoris
V Clubs de reunió. Hotels de 3
estrelles
VI Cafeteries. Centres mèdics.
Edificis d’oficines. CEIP,
IES, IES-SEP i altres centres
educatius. Hotels de 2
estrelles. Locals bancaris.
Pavellons esportius coberts.
Residències universitàries.
Restaurants. Habitatges de
més de 200 m2
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C.U
3

Valor €/m2
€ 1396,50

2,80
2,60

€ 1303,40
€ 1210,30

2,40
2,20

€ 1117,20
€ 1024,10

2,20

€ 1024,10
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VII

Asils. Dispensaris. Estacions
d’autobusos. Hostals. Hotels
d’1 estrella. Parvularis.
Pensions. Habitatges de més de
150 i menys de 200 m2
VIII Bars. Escorxadors. Habitatges
d’entre 100 i 150 m2
IX Vestuaris. Habitatges d’entre
50 i 100 m2
X Edificis d’aparcaments i
garatges amb equipament.
Plantes altes per a locals sense
ús específic. Sotacobertes
compartides com a locals
comunitaris o no vinculades.
XI Locals comercials en planta
baixa sense ús específic.
Aparcaments sense activitat en
edificis plurifamiliars. Garatges
d’habitatges unifamiliars.
XII Magatzems i naus industrials
amb llums de més de 20 m i
coberta lleugera autoportant.
XIII Magatzems i naus industrials
amb llums de fins a 20 m i
coberta lleugera autoportant.
XIV Piscines (sense cobrir)
XV Parcs infantils a l’aire lliure
XVI Projectes d’Urbanització
(Aplicat únicament a la
superfície de vials, incloent
voreres, aparcaments, vials
peatonals, escales i rampes)
XVII Pistes d’asfalt, formigó o
gespa. Terrasses amb drenatge
XVIII Jardins. Pistes de terra sense
drenatge

1,80

€ 837,90

1,60

€ 744,80

1,40

€ 651,70

1,20

€ 558,60

1,00

€ 465,50

0,70

€ 325,85

0,60

€ 279,30

1,00
0,40
0,30

€ 465,50
€ 186,20
€ 139,65

0,20

€ 93,10

0,10

€ 46,55

NOTA: Els espais sotacoberta (golfes) amb possibilitat de vincularse a l’habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m d’altura, caldrà
valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per
superfície total.
Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars
(trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.
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CT. Coeficient tipològic.
En edificacions Edifici aïllat (4 façanes)
de nova planta Soterranis a partir del 3r en tot tipus
i addicions
d’edifici

En obres de
reforma i
rehabilitació

1,20

Edifici en testera (3 façanes)
Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis

1,10

Edifici entre mitjaneres (1 o 2 façanes)
Rehabilitació integral de l’edifici
conservant exclusivament les façanes
Reformes que afectin elements
estructurals o composició de façanes

1,00
0,90
0,70

Cq: Coeficient de Qualitat:
Nivell superior a l’estàndard d’ús
1,20
Nivell estàndard segons ús (Mínim obligatori en edificis 1,00
d’habitatges, també en garatges d’habitatges unifamiliars)
Nivell inferior a l’estàndard d’ús (Aplicable a locals, 0,80
naus i magatzems sense ús definit o que requereixen una
actuació posterior)
4. En els edificis amb diferents usos i qualitats es calcularà el
pressupost per a cadascun d’ells.
5. En els casos en que l’actuació projectada no fos encabible
en cap dels supòsits anteriors, s’estarà al que resulti del
pressupost presentat, per efectuar la liquidació provisional
sense menyscapte del que resulti en la liquidació definitiva.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14,
REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BENS IMMOBLES

I. ACORD DE L’APROVACIÓ
D’acord amb el que està previst en els articles 15 i 17 de la Llei
39/1988 (actualment del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004),
l’Ajuntament de Tarragona aprova l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre béns immobles. El seu text íntegre és el següent:
II. FET IMPOSABLE
Article 1r

1. L’Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter
real que grava el valor dels béns immobles en els termes
establerts al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.
2. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre
els béns immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o
sobre els serveis públics a què es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
3. La realització del fet imposable que correspongui d’entre
els definits en l’apartat anterior per l’ordre en ell establert
determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants
modalitats en el mateix previstes.
4. Constituiran supòsits de no subjecció els descrits com a tals en
l’apartat 5 de l’article 61 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.

Article 2n		 Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de béns immobles
rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de
característiques especials els definits com a tals a les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
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III. SUBJECTE PASSIU
Article 3r		
1. Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals
i jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, General Tributària, que ostentin la titularitat del dret
que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest
impost.
En el cas de concurrència de varis concessionaris sobre un
mateix immoble de característiques especials, serà substitut del
contribuent el qui hagi de satisfer un cànon major.
2. L’establert en l’apartat anterior serà d’aplicació sens perjudici de
la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària
suportada conforme a les normes de dret comú. L’Ajuntament
repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en aquells
que, no reunint la condició de subjectes passius del mateix, facin ús
mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els
demés concessionaris la part de la quota líquida que els correspongui
en proporció als cànons que hagin de satisfer cadascun d’ells.
3. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels
drets que constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns
immobles objecte dels dits drets quedaran afectes al pagament
de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en els termes previstos en la Llei General Tributària.
A aquests efectes, 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.
Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en
proporció a les seves respectives participacions, els copartíceps
o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
58/2003, General Tributària, si figuren inscrits com a tals en el
Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat
s’exigirà per parts iguals en tot cas.
IV. EXEMPCIONS
Article 4t		
1. Constituiran supòsits d’exempció en aquest impost, aquells que
s’indiquen com a exempcions obligatòries per als municipis al
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, en especial a l’article
62, i altra normativa concordant, sempre que concorrin les
condicions i requisits que la dita normativa exigeixi a tal fi
incloent, de ser necessària, la prèvia sol·licitud.
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No es reconeixeran aquelles l’establiment de les quals sigui
potestatiu pel municipi en tant no hi hagi estat aprovada
definitivament pel Consell Plenari la modificació de l’Ordenança
fiscal en aquest sentit i hagi entrat en vigor l’esmentada
modificació.
2. Estaran exempts del pagament aquells béns la quota líquida
dels quals sigui igual o inferior a 6€. Aquesta xifra s’entén
referida a la quota resultant de la total finca i, per tant, no serà
d’aplicació en el cas de copropietats o proindivisos.
3. Amb caràcter potestatiu, i mentre estigui previst a aquesta
ordenança estarà exempta del pagament de la quota de
l’impost, la finca que, en el moment d’aprovar-se l’exempció,
té la referència cadastral 2340819CF5524C0001BL, i sempre
que es mantingui el caràcter de centre sanitari de titularitat
pública, de gestió pública, i afecte al compliment dels seus fins
específics.
V. BASE IMPOSABLE
Article 5è		 La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor
cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà
i serà susceptible d’impugnació conforme a l’establert en les
normes reguladores del cadastre Immobiliari.
Article 6è		 El valor cadastral dels béns immobles serà el determinat objectivament per cada bé immoble a partir de les dades obrants en el
Cadastre Immobiliari i estarà integrat pel valor cadastral del sòl i
el valor cadastral de les construccions, d’acord amb l’establert a
les normes reguladores del cadastre Immobiliari.
VI. QUOTA I ACREDITACIÓ
Article 7è

1. La quota d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base
liquidable el tipus de gravamen.
2. La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar,
en el seu cas, a la imposable les reduccions que legalment
s’estableixin.
3. El tipus de gravamen serà el 0,953 per cent quan es tracti de
béns de naturalesa urbana d’ús residencial, així com als usos
als que a continuació no se’ls hi estableixi un tipus incrementat.
Als usos que es detallen a continuació se’ls hi aplicarà el tipus 1,2
% a partir del valor que s’indica per a cada ús:
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1. Comercial
- Comerços d’edifici mixt (locals comercials i tallers) (galeries
comercials)
- Comerços en edifici exclusiu (en una planta) (en vàries plantes)
- Mercats i supermercats (mercats) (hipermercats i supermercats)
tipologies de la construcció: 0411
					0412
					0421
					0422
					0431
					0432
Llindar de valor: 499.563 €
2. Turisme: Oci i hosteleria amb residència
- Amb residència (hotels, hostals, motels)
- Sense residència (restaurants)
- Exposicions i reunions (casinos i clubs socials) (exposicions i
congressos)
tipologies de la construcció: 0711
					0712
					0721
					0722
					0731
					0732
Llindar de valor: 929.827 €
3. Industrial:
- Naus de fabricació i emmagatzemant (fabricació en una
planta) (fabricació en vàries plantes)
- Garatges i aparcaments (garatges) (aparcaments)
- Serveis de transports (estacions de serveis) (estacions)
tipologies de la construcció: 0211
					0212
					0213
					0221
					0222
					0231
					0232
Llindar de valor: 139.630 €
4. El tipus de gravamen a aplicar quan es tracti de béns de naturalesa
rústica serà el 0,599 %.
5. El tipus de gravamen serà l’1,3 % quan es tracti de béns immobles
de característiques especials.
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6. La quota líquida serà la resultant d’aplicar a la quota íntegra les
bonificacions que procedeixin en aplicació de les condicions i
requisits que siguin exigibles.
7. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost,
dels béns immobles urbans d’ús residencial desocupats amb
caràcter permanent, que s’aplicarà d’acord amb el que disposa
l’article 72.4.3 del Text Refós pel qual s’ aprova la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i el què s’estableix en aquest mateix article.
Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius del tribut i al
qual resultaran aplicables, en el no previst en aquest paràgraf, les
disposicions reguladores del mateix, meritarà el 31 de desembre
i es liquidarà anualment per l’Ajuntament, un cop constatada la
desocupació de l’immoble juntament amb l’acte administratiu de
declaració d’aquesta desocupació.
7.1. Concepte d’immoble d’us residencial permanentment
desocupat.
Es considera, d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge de Catalunya, article 3r apartat d), que és
buit l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa
justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte,
són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de
domicili per una situació de dependència, l’abandonament de
l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població
i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi
judicial pendent de resolució.
7.2. Requisits per provar la desocupació:
Als efectes d’acreditar la desocupació permanent es consideraran
mitjans de prova indiciaris:
- Que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en
els dos darrers anys, comptats des del 31 de desembre de
l’any en curs.
- Que no hi hagi constància de contracte d’aigua en vigor i,
en cas d’haver-n’hi, que no hi hagi consums significatius i
continuats els dos darrers anys.
- Es podrà considerar desocupat un habitatge, tot i haver-hi
alguna persona empadronada, si es constata per la inspecció
municipal que la mateixa ja no hi resideix de forma efectiva
els dos darrers exercicis, i alhora no hi ha subministrament
d’aigua contractat, o si hi és, no hi ha consum i les factures
estan impagades.
- Les declaracions o els actes propis del titular del bé immoble.
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- Les declaracions i les comprovacions del personal al servei de les
administracions públiques que té atribuïdes les funcions d’inspecció
en aquesta matèria i dels agents de l’autoritat en general.
- La negativa injustificada del titular del bé immoble a facilitar
les comprovacions de l’Administració si no hi ha cap causa
versemblant que la fonamenti i si, a més, consten altres indicis
de manca d’ocupació.
- Els anuncis publicitaris.
- Les dades del padró d’habitants i d’altres registres públics de
residents o ocupants.
- Les dades facilitades per les companyies subministradores de
gas i electricitat relatives als consums anormals.
- La inscripció del bé immoble al Registre d’habitatges buits i
d’habitatges ocupats sense títol habilitant de Catalunya.
- Qualsevol altra mitjà de prova que, d’una manera justificada i
aplicant criteris de ponderació en l’elecció del mitjà probatori,
es consideri adient per la comprovació de la desocupació
permanent del bé immoble.
7.3. Immobles subjectes al recàrrec.
Estan subjectes al recàrrec els immobles d’us residencial que
puguin ser habitats. Les condicions mínimes d’habitabilitat estan
regulades en els Decrets de condicions mínimes d’habitabilitat
346/1983 i 571/1983, 274/1995, 314/1996, 28/1999,
259/2003, 55/2009 i Decret 141/2012, determinant la data
de finalització de la construcció, és a dir de l’antiguitat, el decret
de concreta aplicació. El fet que l’habitatge no tingui la cèdula
d’habitabilitat en vigor no significa que no sigui habitable, ho és
en tant que reuneixi les condicions previstes el en el decret que li
sigui d’aplicació.
7.4. Procediment per a la declaració.
El recàrrec merita el dia 31 de desembre de cada exercici. Un cop
verificats per l’Ajuntament quins immobles es poden considerar
desocupats, d’acord amb el què estableix aquest article, es
donarà audiència a les persones interessades per tal que puguin
formular les al·legacions oportunes. Un cop transcorregut el
termini per al·legar, es declararà mitjançant acte administratiu la
desocupació i es liquidarà el recàrrec del 50% previst. El recàrrec
es liquidarà cada exercici, mentre es mantinguin les condicions
de desocupació.
Un cop el bé immoble d’ús residencial hagi estat declarat
desocupat en caràcter permanent, el subjecte passiu quedarà
obligat a comunicar qualsevol circumstància que pugui suposar
una alteració en la seva situació d’ocupació. Aquesta comunicació
haurà d’efectuar-se en el termini d’1 mes des de la data en que
hagi tingut lloc el fet que comporti aquesta alteració.
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Article 8è		
1. Tindran una bonificació del 80 % el primer any, un 70 % el segon
any, i d’un 50 % el tercer any, en la quota de l’impost els
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin
entre els béns del seu immobilitzat.
Els acords relatius als beneficis abans esmentats seran adoptats,
a instància de part, per les oficines gestores competents a les
quals correspongui la concessió o denegació singular d’aquestes
bonificacions.
2. El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des
del període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres
fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant
aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció
efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
3. En tot cas, el termini de gaudi a què es refereix l’apartat anterior
no podrà excedir de tres anys, comptadors a partir de la data
de l’inici de les obres d’urbanització i construcció. Els percentatges
establerts al punt primer s’aplicaran en funció de nombre d’anys als
que s’apliqui efectivament la bonificació, de tal manera que els anys
bonificats, fins a un màxim de 3, determina el percentatge a aplicar.
4. Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de
famílies nombroses tindran sobre la quota íntegra de l’impost
el percentatge de bonificació que s’estableix al quadre adjunt,
sempre que es compleixin tots els requisits que s’indiquen a
continuació:
Valor Cadastral
Fins a 30.000 €
De 30.001 € a 60.000 €
De 60.001 € a 100.000 €

Nombre de fills
7 o més
De 4 a 6
90%
50%
60%
35%
30%
20%

3 fills
30%
20%
10%

a) L’aplicació de la bonificació resultant del quadre anterior haurà
de ser sol·licitada, acreditant la concurrència dels requisits que
aquesta exigeix abans de la finalització del període impositiu
anterior al que es pretén aplicar. Les sol·licituds presentades
dins d’un període impositiu no tindran efectes fins al proper.
b) L’acreditació de la concurrència de la condició de subjecte
passiu titular d’una família nombrosa s’efectuarà mitjançant el
títol oficial en vigor expedit per l’administració competent.
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c) El titular de la família nombrosa haurà de figurar necessàriament
com a subjecte passiu d’aquest impost, constituint l’habitatge a
bonificar el domicili habitual.
d) La concurrència dels requisits b) i c) s’hauran de donar en
el moment en el que s’acrediti l’impost, ja que de donar-se
posteriorment tindran efectes en el període impositiu següent i
sempre que la bonificació sigui aplicable.
e) La bonificació es concedirà pel termini de 2 períodes impositius
sempre que de la documentació acompanyada resulti el
manteniment, durant aquest període, de les condicions exigibles.
Ara bé, aquest reconeixement ja sigui per un o dos anys té
el caràcter de provisional i modificable sense necessitat de
revocació, en tant que resta condicionat a l’efectiu compliment
dels requisits que el fan aplicable.
f) Per tant, si durant el període bonificat es produïssin variacions
que tinguessin incidència en l’aplicació de la bonificació
o dels seus percentatges, es podrà deixar sense efectes la
liquidació girada que contingui la bonificació, efectuant-ne
d’altres ajustades als beneficis que correspongui, sense dret a
indemnització o compensació.
g) Als efectes del còmput de nombre de fills, els que detentin la
condició de minusvalia física o psíquica es comptabilitzaran
conforme estableixen les normes reguladores de la condició de
família nombrosa.
Per al període impositiu de 2004, les sol·licituds degudament
complimentades es podran presentar fins el dia 16 de gener
d’aquest any, i d’acomplir-se els requisits donaran lloc a
bonificació d’aquest mateix exercici 2004, no essent d’aplicació
per aquest exercici el previst a l’article 8.4.a).
h) Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa,
segons la regulació legal aplicable, no sigui conseqüència del
nombre mínim de 3 fills, s’aplicaran així mateix els beneficis
previstos per al grup “3 fills” al quadre, o si s’escau, el que
el substitueixi o al que sigui assimilable atesa la situació
concurrent.
Igualment serà d’aplicació el quadre esmentat, sense necessitat de
donar-se la condició legal de filiació, sempre que es doni qualsevol
de les situacions previstes legalment, que permet l’aplicació del
concepte de família nombrosa; en el benentès que el benefici a
aplicar serà el que correspongui si hi concorregués en els membres
subjectes a dependència o tutela, la condició legal de filiació.
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5. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament, i l’adopció del
corresponent acord Plenari que declari l’especial interès o utilitat
pública, es bonificarà la quota de l’impost sobre béns immobles
urbans, excloent els immobles als que s’aplica el tipus de gravamen
incrementat previst a l’article 7.3 de l’Ordenança Fiscal 14, i per
concórrer les condicions que s’estableixen a continuació.
A l’immoble s’han de desenvolupar activitats econòmiques i cal que es
duguin a terme obres o construccions que comportin per aquesta causa
l’increment del valor cadastral de l’immoble, quan addicionalment,
s’incrementi la plantilla de treballadors del subjecte obligat.
També es podrà aplicar a l’immoble propietat d’una administració
pública, que tingui el caràcter d’obligada al pagament de
l’impost, on es desenvolupin activitats econòmiques que el Consell
Plenari declari d’especial interès o utilitat pública per concórrer
circumstàncies socials o culturals, sempre que s’hi duguin a terme
obres o construccions finançades per la pròpia administració
pública que comportin, per aquesta causa, l’increment del valor
cadastral de l’immoble.
La bonificació s’aplicarà sobre la quota íntegra de l’impost, i en
concret afectarà a l’import d’aquesta que s’incrementi en relació
a exercicis anteriors com a conseqüència directa de l’augment
del valor cadastral per les noves obres i construccions. Aquest
import sobre el que aplicar la bonificació es defineix com a quota
a bonificar.
El percentatge de bonificació a aplicar sobre l’anomenada “quota
a bonificar” es determinarà atenent a l’increment en la plantilla de
treballadors de nova contractació, aliens a necessitats temporals,
que dugui a terme l’obligat al pagament de l’impost, i en el cas
dels immobles de les administracions públiques abans indicats
segons el tipus d’obra, amb les següents escales:
Nombre de treballadors a
% a aplicar sobre la quota
bonificar de nova contractació
Per cada treballador
15% fins un màxim del 90%
% a aplicar sobre la “quota
a bonificar”

Tipus d’obra
Obra nova o obres de gran
rehabilitació a immoble propietat
d’una administració pública

90%

L’aplicació de la bonificació requerirà la prèvia determinació per
resolució del centre de gestió cadastral del nou valor, estant per
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al càlcul exposat de la quota a bonificar i períodes impositius a
aplicar, al que resulti cadastralment.
Per tal de calcular el nombre de treballadors de nova contractació
caldrà que aquesta nova contractació sigui aliena a necessitats
temporals, augmenti a partir de l’exercici que s’apliqui la bonificació
el nombre de treballadors en relació a la situació preexistent, i es
mantingui durant tots els períodes impositius bonificats.
La bonificació tindrà una vigència de cinc anualitats d’aplicació.
6. S’estableix dins del marc legal màxim del 95%, una bonificació
de la quota íntegra pels immobles en els que la titularitat que
hi recaigui, i sigui constitutiva del fet imposable, correspongui a
organismes públics universitaris, i en la proporció que estiguin
destinats directament a docència universitària o investigació.
A tal efecte el percentatge de la bonificació es calcularà de la
següent manera:
S’establirà un percentatge que serà el que resulti de referir a tota
la superfície construïda de l’immoble, la superfície construïda
directament destinada a docència universitària o investigació, i
excloent les destinades a altres usos o finalitats.
Aquest percentatge s’aplicarà sobre el 95%, donant el percentatge
a aplicar a la quota íntegra de l’impost.
La concreció del percentatge s’establia mitjançant resolució
administrativa.
No es bonificarà l’immoble en el que la titularitat dels drets establerts
a l’article 61.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, no correspongui a un organisme públic universitari.
7. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de
l’impost sobre els béns immobles, els immobles destinats a l’ús
d’habitatge, en els quals s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els cinc
períodes impositius següents a la data de reconeixement del
benefici fiscal.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:
- No es tracti de construccions d’obra nova.
- La instal·lació solar no sigui obligatòria per normativa.
- Els col·lectors solars tèrmics, en el cas d’instal·lacions de
producció de calor, disposin de la corresponent homologació
per un organisme competent.
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- La instal·lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya.
- S’hagi efectuat el comunicat i obtingut informe favorable dels
serveis tècnics de l’ajuntament o obtingut la llicència d’obres i
pagat l’ICIO i la taxa urbanística.
- Quan es tracti d’instal·lacions comunitàries, el/la sol·licitant
justifiqui la seva participació econòmica en el cost de la
instal·lació.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat/a en el
termini de 6 mesos posteriors a la data de legalització de la
instal·lació per part de l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya o de finalització de la instal·lació, segons s’escaigui.
La bonificació tindrà efectes a partir del període impositiu
següent a aquell en es reconegui aquest benefici fiscal per part
de l’ajuntament.
En la sol·licitud de bonificació s’haurà d’aportar:
- La factura/es de la instal·lació executada signada i segellada
per l’empresa instal·ladora i justificants de pagament.
- En el cas d’instal·lacions col·lectives en edificis amb divisió
de propietat horitzontal, còpia de l’acta de la comunitat de
propietaris que inclogui:
- L’acord de participació i repartiment de costos de la instal·lació,
- El consentiment exprés signat per tal que un tercer presenti una
sol·licitud única de bonificació en nom de tots els participants,
actuant com a representant, si escau.
- En el cas de sistemes solars tèrmics:
- El certificat d’homologació dels col·lectors solars tèrmics.
- El certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació
per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica signat per
l’instal·lador o el director de l’obra.
- En el cas de sistemes solars fotovoltaics:
- El justificant de legalització de la instal·lació de l’òrgan
corresponent de la Generalitat de Catalunya.
L’import màxim de la bonificació anual en el cas d’habitatges
unifamiliars, serà de 600,00€ per finca cadastral.
En el cas d’instal·lacions en edificis plurifamiliars, l’import de la
bonificació pels cinc períodes impositius serà com a màxim del
50% del cost de la inversió realitzada a l’edifici que s’aplicarà a
cada immoble d’acord amb la participació econòmica en el cost
de la instal·lació que s’acrediti i amb el topall de 600,00€/any
per finca cadastral que integri l’immoble.
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8. Quan l’aplicació de bonificacions, amb la concurrència d’una
o més bonificacions potestatives sobre un mateix immoble, doni
lloc a la bonificació resultant de la quota íntegra superior al
90%, aquesta quedarà sempre limitada a l’esmentat percentatge.
Aquesta limitació no s’aplicarà cas que el percentatge resultant
sigui conseqüència només de l’aplicació d’una o més bonificacions
no potestatives, sempre que siguin directament aplicables i
compatibles.
Respecte de la compatibilitat o no entre beneficis fiscals prevista
a l’article 73.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, s’haurà d’estar
al que s’acordi, d’acord amb la normativa vigent, que sigui de
directa aplicació.
VII. PERÍODE IMPOSITIU
Article 9è

1. L’impost s’abonarà el primer dia del període impositiu.
2. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
3. 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 reguladores del Cadastre Immobiliari.
VIII. GESTIÓ DE L’IMPOST

Article 10è

1. Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost
estan obligats a declarar davant el Cadastre Immobiliari les
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació
de la descripció cadastral dels immobles, d’acord a l’establert
a l’art. 28 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel que
es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. L’Ajuntament s’acull al procediment d’incorporació cadastral
mitjançant comunicacions, posant en coneixement del Cadastre
Immobiliari l’enderroc total o parcial, la modificació de l‘ús o
destí d’edificis i instal·lacions, així com l’ampliació rehabilitació,
obra nova o reforma de les construccions existents, ja sigui
parcial o total, en relació als quals es concedeixi la corresponent
llicència o autorització.
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3. Si l’Ajuntament coneix de la modificació de titularitat per haver
obtingut informació de Notaris o del Registre de la Propietat,
o bé perquè l’interessat ha presentat declaració, modificarà
la seva base de dades i, en el format establert, traslladarà les
variacions al Cadastre.
Article 11è

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en
via de gestió tributària d’aquest impost, seran competència
exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de
reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions,
realització de les liquidacions dirigides a la determinació
dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament,
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts,
resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes
i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent
referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament
totes les quotes d’aquest impost relatives a un mateix subjecte
passiu quan es tracti de béns rústics situats en el mateix municipi.
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 previstos
a les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions
tributàries en els supòsits en que, de conformitat amb el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, s’hagin practicat prèviament les
notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en
els procediments de valoració col·lectiva.
Un cop transcorregut el termini d’impugnació previst a les
esmentades notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos
pertinents s’entendran consentides i fermes les bases imposable
i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte d’una
nova impugnació al procedir-se a l’exacció anual de l’impost.
5. L’Impost es gestiona a partir de la informació continguda en
el Padró cadastral i en els demés documents expressius de les
seves variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General
del Cadastre, sens perjudici de la competència municipal
per a la qualificació d’immobles d’ús residencial desocupats.
Aquest Padró, que es formarà anualment per cada terme
municipal, contindrà la informació relativa als béns immobles,
separadament pels de cada classe i serà remés a les entitats
gestores de l’impost abans de l’1 de març de cada any.
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Les dades contingudes al Padró cadastral i en els demés
documents citats en l’apartat anterior hauran de figurar als
llistats cobradors, documents d’ingrés i justificants de pagament
de l’Impost sobre Béns Immobles.
En els supòsits en que resulti acreditada, amb posterioritat a
l’emissió dels documents a què es refereix l’apartat anterior, la
no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les
rectificacions que respecte a aquell pugui acordar l’òrgan gestor
a efectes de liquidació de l’impost meritat pel corresponent
exercici, hauran de ser immediatament comunicades a la
Direcció General del Cadastre en la forma en que per aquesta
es determini. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional si
no existís conveni de delegació de funcions entre el Cadastre i
l’Ajuntament.
En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció
General del cadastre confirmarà o modificarà el titular cadastral
mitjançant acord que comunicarà a l’Ajuntament per a que
practiqui, si s’escau, liquidació definitiva.
IX. DISPOSICIONS FINALS
Article 12è

La present Ordenança va entrar en vigor el dia 1 de gener de l’any
2005, prèvia publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i romandrà vigent fins que no se n’acordi la modificació
o derogació.
L’última modificació de l’article 7, apartat 3, (establint un tipus
diferenciat per als béns immobles d’altres usos no residencials a
partir del valor cadastral corresponent als usos comercial, turístic,
industrial i els solars i terrenys sense edificar) i de l’apartat 5
(establint un tipus diferenciat per als béns de característiques
especials) va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011, prèvia
publicació al Butlletí Oficial de la Província, la qual cosa va
esdevenir el dia 18 de desembre de 2010.
La modificació de l’article 8, incloent un nou apartat 5 i renumerant
els següents va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011, prèvia
publicació al Butlletí Oficial de la Província, la qual cosa va
esdevenir el dia 21 de desembre de 2010.
La modificació de l’apartat 5 de l’article 8 va entrar en vigor
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província,
la qual cosa va esdevenir el dia 29 de juny de 2011, havent-se
d’aplicar amb efectes retroactius a les liquidacions de l’impost
meritades l’1 de gener de 2011.
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La modificació de l’apartat 3 de l’article 7 establint el tipus de
gravamen en el 0,953 per cent, va entrar en vigor el dia 1 de
gener de 2013, prèvia publicació del text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i romandrà vigent fins que no se n’acordi
la modificació o derogació.
La modificació de l’article 8 incloent un nou apartat 6 que estableix
una bonificació per al foment de l’ocupació, va entrar en vigor el
dia 23 de desembre de 2014, prèvia publicació del text íntegre
al Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que no se
n’acordi la modificació o derogació.
La modificació incloent l’apartat 3 a l’article 4, va entrar en vigor
el dia 1 de gener de 2015, prèvia publicació del text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que no se
n’acordi la modificació o derogació.
La darrera modificació de l’article 8 entrarà en vigor el dia 20 de
desembre de 2016.
La modificació de l’article 10, va entrar en el dia 30 d’agost de
2018, prèvia publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i romandrà vigent fins que no se n’acordi la modificació
o derogació.
La modificació de l’article 7, incloent un nou apartat 7 va entrar
en vigor el dia 1 de gener de 2020, prèvia publicació al Butlletí
Oficial de la Província, la qual cosa va esdevenir el dia 24 de
desembre de 2019.
La modificació de l’article 8è, incloent un nou apartat 7 i en
conseqüència, renumerant els següents, així com la disposició
transitòria, van entrar en vigor el dia 15 d’octubre de 2021.
La modificació de l’article 7.3, consistent en eliminar l’apartat 4
que preveia l’aplicació del tipus diferenciat per a la categoria
d’ús “Solars i terrenys sense edificar”, va entrar en vigor el dia 8
d’abril de 2022.
Article 13è

Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir definitivament aprovades mitjançant Decrets del Tinent d’Alcalde Delegat
de l’Àrea de Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals
de data 9 de desembre de 2004.
L’última modificació de l’article 7, apartat 3, (establint un tipus
diferenciat per als béns immobles d’altres usos no residencials a
partir del valor cadastral corresponent als usos comercial, turístic,
industrial i els solars i terrenys sense edificar) i de l’apartat 5
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(establint un tipus diferenciat per als béns de característiques
especials) es va declarar definitivament aprovada mitjançant
Decret del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea de Gestió Econòmica,
Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació de data 13 de
desembre de 2010.
La modificació de l’article 8, incloent un nou apartat 5 i renumerant
els següents, va esdevenir definitivament aprovada en sessió del
Consell Plenari celebrada el dia 13 de desembre de 2010.
La modificació de l’apartat 5 de l’article 8, va esdevenir
definitivament aprovada mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde
Delegat de l’Àrea de Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis
Centrals i Contractació de data 10 de juny de 2011.
La modificació de l’apartat 3 de l’article 7 establint el tipus de
gravamen en el 0,953 per cent, va esdevenir definitivament
aprovada en virtut de l’acord del Consell Plenari de 15 d’octubre
de 2012, mitjançant el qual es va determinar que si dins del
termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest
s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir al
no haver-se presentat al·legacions.
La modificació de l’article 8 incloent un nou apartat 6 que
estableix una bonificació per al foment de l’ocupació, va esdevenir
definitivament aprovada en virtut de l’acord del Consell Plenari de
19 de setembre de 2014, mitjançant el qual es va determinar
que si dins del termini d’exposició pública no es produïen
reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual
cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació incloent l’apartat 3 a l’article 4, va esdevenir
definitivament aprovada en virtut de l’acord del Consell Plenari de
24 d’octubre de 2014, mitjançant el qual es va determinar que si
dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions,
aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va
esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La darrera modificació de l’article 8 va ser aprovada per acord
del Consell Plenari de 30 de setembre de 2016, mitjançant el
qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública
no es produïen reclamacions, aquests s’entendrien definitivament
adoptats, la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat
al·legacions.
La modificació de l’article 10 va ser aprovada per acord del
Consell Plenari de 18 de maig de 2018, mitjançant el qual es
va determinar que si dins del termini d’exposició pública no
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es produïen reclamacions, aquests s’entendrien definitivament
adoptats, la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat
al·legacions.
La modificació de l’article 7, incloent un nou apartat 7 va ser
aprovada definitivament per acord del Consell Plenari de 20 de
desembre de 2019.
La modificació de l’article 8è, incloent un nou apartat 7 i en
conseqüència, renumerant els següents, així com la disposició
transitòria, van ser aprovades per acord del Consell Plenari de
23 de juliol de 2021, mitjançant el qual es va determinar que si
dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions,
aquests s’entendrien definitivament adoptats, la qual cosa va
esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació de l’article 7.3, consistent en eliminar l’apartat 4
que preveia l’aplicació del tipus diferenciat per a la categoria
d’ús “Solars i terrenys sense edificar”, va ser aprovada per acord
del Consell Plenari de 28 de gener de 2022, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les instal·lacions legalitzades o finalitzades durant l’exercici
2021, la sol·licitud de bonificació es podrà realitzar fins al dia
30/6/2022.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15,
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ
DE SERVEIS I PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA
I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

I. NATURALESA I FONAMENT
Article 1r

1. De conformitat amb el que es preveu en l’article 58, en relació
amb l’article 20 de la Llei 39/1988, (ambdós corresponents
actualment al 57 i 20 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004),
aquest Ajuntament imposa i ordena les taxes per prestació de
serveis de la seva competència i per la utilització privativa i
l’aprofitament especial del domini públic local.
2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament de les taxes es regirà
per aquesta Ordenança, pel que es regula en el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de Taxes i Preus Públics, i pel Reglament General de
Recaptació.
II. FET IMPOSABLE

Article 2n

El fet imposable de les taxes que aquí es regulen està constituït per:
A) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic municipal.
En aquest sentit forma part del fet imposable el gaudi de
l’aprofitament especial constituït sobre el sòl, subsòl i vol de
les vies públiques municipals a favor d’empreses o entitats que
l’utilitzin per a prestar els serveis de subministrament que afectin
a la generalitat o una part important del veïnatge, sempre que
per a la prestació del servei de subministrament sigui necessari
utilitzar una xarxa que materialment ocupi el subsòl, el sòl i el
vol de les vies públiques, tot i no ser de la seva propietat.
B) Per la prestació de serveis o la realització d’activitats administratives en règim de dret públic de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular al subjecte passiu,
quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
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a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels
administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària
la sol·licitud o la recepció per part dels administrats:
Quan vingui imposada per disposicions legals o
reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerides siguin
imprescindibles per la vida privada o social del sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no
establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme
a la normativa vigent.
Article 3r

S’entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix
al subjecte passiu quan hagi estat motivat directament o indirecta
pel mateix, quan com a conseqüència de les seves actuacions
o omissions l’Ajuntament hagi de realitzar activitats o prestar
serveis, d’ofici, per motius de seguretat, salubritat, d’abastament
de la població o d’ordre urbanístic, o qualsevol altres.

Article 4t

No s’exigirà el pagament de la taxa quan la utilització privativa o
aprofitament especial de béns de domini públic no comporti
una utilitat econòmica pel concessionari, persona autoritzada o
adjudicatari, la qual cosa s’haurà d’acreditar prèviament o bé, tot
i existint l’esmentada utilitat, la utilització o aprofitament comporti
condicions o contraprestacions pel beneficiari que anul·lin o facin
irrellevant aquella.
S’entendran compreses en aquest últim supòsit, aquelles
utilitzacions privatives o aprofitaments especials que s’efectuïn
per actuacions o finalitats que aquesta Corporació declari,
discrecionalment, d’interès per a la Ciutat. Aquesta declaració
s’efectuarà per l’Alcalde de la Corporació o per l’òrgan en qui
delegui. Dins del primer trimestre de l’exercici següent, es donarà
compte al Consell Plenari de totes les declaracions efectuades
durant l’exercici anterior.
Aquestes circumstàncies es faran constar en els plecs de condicions
o clausulat de la concessió, autorització o adjudicació.
Aquests supòsits de no subjecció no s’aplicaran quan la utilització
privativa o aprofitament especial recaigui sobre un edifici, recinte
o instal·lació municipal fora de l’horari d’obertura establert, llevat que
el concessionari, persona autoritzada o adjudicatari sigui una entitat
sense ànim de lucre i l’activitat per la que s’autoritza la utilització
privativa o aprofitament especial sigui gratuïta i d’accés obert.
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III. SUBJECTES PASSIUS
Article 5è

1. Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents,
les persones físiques i jurídiques així com les entitats a que es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària:
a) Que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el domini
públic local en benefici particular, conforme a algun dels
supòsits previstos en la present ordenança.
En aquest sentit, i pel que fa a la taxa per l’aprofitament
especial definit al segon paràgraf de l’article 2.A, seran
subjectes passius les empreses explotadores, tant les
distribuïdores com les comercialitzadores de serveis.
b) Que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o
activitats locals que prestin o realitzin les entitats locals, conforme
a algun dels supòsits previstos en la present ordenança.
2. Tindran la condició de substituts del contribuent:
a) En les taxes establertes per serveis o activitats que beneficiïn
o afectin als ocupants d’habitatges o locals, els propietaris
dels esmentats immobles, que podran repercutir, en el seu
cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
b) En les taxes establertes per l’atorgament de llicències
urbanístiques previstes a la normativa sobre sòl i ordenació
urbana, els constructors i contractistes d’obres.
c) En les taxes establertes per la prestació de serveis de prevenció
i extinció d’incendis, de prevenció de ruïnes, construccions i
enderrocaments, salvaments i, en general, de protecció de
persones i béns, comprenent-se també el manteniment del
servei, les entitats o societats asseguradores del risc.
d) En les taxes establertes per la utilització privativa o
l’aprofitament especial per entrades de vehicles o carruatges
a través de les voreres i per la seva construcció, manteniment,
modificació o supressió, els propietaris de les finques i locals
a què donin accés les esmentades entrades de vehicles, els
qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els
respectius beneficiaris.
3. Així mateix tindran la condició de subjectes passius, les
empreses municipals (mixtes o de capital 100% municipal),
que utilitzin o aprofitin especialment el domini públic o que
sol·licitin o resultin beneficiades de la prestació d’un servei o
activitat local que presti l’Ajuntament.
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IV. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 6è

1. L’obligació de pagar la taxa neix:
a) Quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, o quan
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat, tot
i que en ambdós casos podrà exigir-se l’autoliquidació del seu
import total o parcial, conforme s’indica a l’Ordenança.
b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient,
que no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el
pagament corresponent.
2. També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic
o d’efectuar una utilització privativa o l’aprofitament especial,
encara que no hagi estat autoritzat.
3. En les ocupacions incloses en el padró segons s’indica a l’article
12.2 de la present ordenança, l’obligació de pagament neix l’ú
de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any
natural, salvat els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa. En aquest cas, el prorrateig es farà per trimestres
naturals complerts.
V. AUTOLIQUIDACIÓ

Article 7è

1. Per a la tramitació de les sol·licituds de llicències o autorització
en aquells supòsits en que es tracti d’utilitzacions privatives o
aprofitaments especials o per la prestació de serveis prevista en
aquesta ordenança, s’exigirà l’autoliquidació prèvia de l’import
total de les taxes, requisit sense el qual no serà admesa a tràmit
la instància. Aquesta autoliquidació també s’haurà de dur a
terme abans d’efectuar qualsevol ocupació del domini públic.
2. Quan es denegui la llicència o autorització, o en cas de
desestimació, desistiment, caducitat, o bé quan s’acordi l’arxiu
de l’expedient, l’import dipositat es tornarà i es descomptarà
la quantitat de € 4,81, sempre que es comprovi per part dels
serveis d’inspecció o verificació fiscal d’aquesta corporació,
que no s’ha fet ús de la utilització privativa o l’aprofitament
especial de que es tracti, ja que en el referit cas es liquidarà la
taxa corresponent a l’ocupació real.
3. En aquells casos en que la llicència o autorització s’hagi concedit
i no s’ajusti a allò que fou sol·licitat, es practicarà la liquidació
d’acord amb la llicència atorgada, i en cas que aquesta variï
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--amb prèvia comprovació de quina ha estat l’ocupació real, si
és que ha tingut lloc--, es reclamarà la quantitat que manqui o
es retornarà a la part interessada la diferència.
4. Exclusivament en aquells casos en que el subjecte passiu
siguin empreses explotadores o prestadores dels serveis de
proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat,
de telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposin o
utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini
públic local o que n’estiguin instal·lades, amb independència
de la titularitat de les xarxes o les instal·lacions, hauran de
presentar autoliquidació durant els primers 20 dies de cada
trimestre natural, en relació als ingressos bruts obtinguts durant
el trimestre natural anterior.
VI. INDEMNITZACIONS
Article 8è

1. Quanla utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin
la destrucció o el deteriorament del domini públic, el beneficiari,
sense perjudici del pagament de la taxa que li correspongui,
s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció i/o reparació, a més de dipositar
prèviament el seu import. En el supòsit que s’ocupi el domini
públic sense llicència, el reintegrament dels danys es requerirà
per escrit amb prèvia comprovació per part de la inspecció.
2. Si els danys són irreparables, el beneficiari indemnitzarà al
municipi amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o
a l’import dels desperfectes.
3. L’Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les
indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix el present
article.
VII. ESTABLIMENT I FIXACIÓ

Article 9è

1. L’import de les taxes per la prestació de serveis o la realització
d’activitats, no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real
o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu
defecte, del valor de la prestació rebuda.
Per a la determinació d’aquest import es prendran en consideració els costos directes i indirectes, fins i tot els de caràcter
financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament
raonable del servei o activitat per la prestació o realització
del qual s’exigeix la taxa, amb independència del pressupost
o organisme que el satisfaci. El manteniment i desenvolupa-
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ment raonable del servei o activitat de que es tracti, es calcularà d’acord amb el pressupost i projecte aprovats per l’òrgan
competent.
2. L’import de les taxes per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic, es fixarà prenent com a referència
el valor de mercat dels béns objecte de la utilització o
aprofitament, o el de la utilitat que se’n derivi.
1. Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import
de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o
adjudicació.
2. Per a la determinació de la quantia de les taxes per la
prestació de serveis de competència municipal, podran
tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica
dels subjectes obligats a satisfer-les.
Article 10è

1. En tots els expedients de fixació o modificació de taxes ha
de figurar una memòria econòmica-financera que justifiqui les
tarifes que es proposen, el grau de cobertura financera dels
costos corresponents i, si s’escau, les utilitats derivades de les
utilitzacions privatives o aprofitaments especials, o els valors
de mercat que s’hagin considerat com a referència.
2. Excepte que en el corresponent estudi econòmic no es
justifiqui una altra cosa, el valor de les utilitats derivades
de les utilitzacions privatives o aprofitaments especials es
determinarà a partir dels següents criteris:
a) El cost financer que suposaria la retribució del capital necessari
per a adquirir un terreny de característiques i situació similars
al domini públic objecte de la utilització o aprofitament. El
cost financer es calcularà aplicant el tipus d’interès legal del
diner sobre el valor en venda dels terrenys, que no podrà ser
inferior al valor cadastral d’aquests terrenys als efectes de
l’impost sobre béns immobles.
b) El valor afegit generat per la utilització privativa o l’aprofitament
especial del domini públic municipal.

Article 11è
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1. La quantia de les taxes regulades en aquesta ordenança serà la
que es fixa en les tarifes contingudes en l’annex, excepte en
aquells casos en que havent-se efectuat concessió per la prestació
d’un servei de competència municipal o per a la utilització o
aprofitament del domini públic municipal, s’hagi establert un
cànon per import diferent al fixat a l’annex.
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2. Malgrat el que s’ha expressat anteriorment, quan es tracti
de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en sòl, subsòl i vol de les vies públiques municipals en
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una
part important del veïnatge, el seu import consistirà, en tot cas i
sense cap excepció, en l’ú i mig per cent (1,5 %) dels ingressos
bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment les
esmentades empreses al terme municipal.
3. El seu import consistirà, en tot cas, i sense cap excepció en
l’ú i mig per cent (1,5%) dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment les esmentades empreses
al terme municipal també quan es tracti de taxes pel gaudi de
l’aprofitament especial constituït sobre el sòl, el subsòl i el vol
de les vies públiques municipals a favor d’empreses o entitats
que l’utilitzin per a prestar els serveis de subministraments que
essent d’interès general, no afectin a la generalitat o a una
part important del veïnatge, sempre que per a la prestació del
servei de subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa
que ocupi el subsòl, el sòl i el vol de les vies públiques, tot i no
ser de la seva propietat, ja sigui per tenir dret d’ús, d’accés o
d’interconnexió a les mateixes.
4. A l’efecte de l’establert en els apartats 2 i 3 anteriors, tenen
la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació
obtinguda anualment en el terme municipal per les empreses
obligades al pagament d’acord amb els paràgrafs anteriors, els
ingressos que essent imputables a cada entitat, s’hagin obtingut
per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en
cada terme municipal. No s’inclouran entre els ingressos bruts,
a aquests efectes, els impostos indirectes que gravin els serveis
prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de
tercers, que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la
que s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes per a efectuar els
subministres deduiran dels seus ingressos bruts de facturació,
les quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d’accés o
interconnexió a les xarxes de les mateixes. Les empreses titulars
de tals xarxes, hauran de computar les quantitats percebudes
per tal concepte, entre els seus ingressos bruts de facturació.
El pagament de l’import esmentat als punts 2 i 3, és compatible
amb l’exigibilitat de les taxes o preus públics per a la prestació de
serveis o la realització d’activitats de competència local quedant
exclosa, pel pagament d’aquesta taxa, l’exacció d’altres taxes
derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.
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Les taxes pels conceptes regulats en aquesta ordenança que
puguin correspondre a la mercantil Telefónica de España, SA, o
a altres empreses del sector, en els casos legalment previstos, es
substituiran per la compensació, en metàl·lic, que s’estableixi.
La compensació a la que es refereix l’apartat anterior no serà
en cap cas d’aplicació a les quotes meritades per les empreses
participades per Telefónica d’España SA, encara que ho siguin
íntegrament, que presten serveis de telecomunicacions i que
estan obligades al pagament d’acord amb el que estableix la
present ordenança.
VIII. NORMES DE GESTIÓ
Article 12è

1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran
per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles
pels períodes de temps assenyalats en el respectiu annex,
a excepció dels meritaments periòdics en els que s’estarà a
l’establert a l’article 6.3 d’aquesta ordenança.
2. Anualment, l’Ajuntament formarà una relació o matrícula
comprensiva d’aquells aprofitaments o utilitzacions conegudes,
ja sigui per haver estat autoritzades en anys anteriors i
prorrogades, ja perquè existeixi constància a la Corporació, o
pel seu caràcter reiteratiu.
3. Els nous aprofitaments que es produeixin hauran d’ésser
autoritzats, prèvia sol·licitud de l’interessat. Si es produís
l’aprofitament sense la preceptiva autorització, l’Ajuntament
podrà optar entre exigir la taxa corresponent, si l’aprofitament
fos realitzable mitjançant la tramitació adequada, o restituir
l’aprofitament públic, sens perjudici de les indemnitzacions o
percepcions que procedeixin per l’ocupació efectuada.
4. La sol·licitud de declaració de baixa serà presentada pels
interessats i produirà efectes, en el període immediatament
posterior al de la data en que es presenti, prèvia la corresponent
comprovació. Quan la baixa es derivi d’actuacions municipals,
es procedirà d’ofici.
5. Exclusivament en aquells casos en que el subjecte passiu
siguin empreses explotadores o prestadores dels serveis de
proveïment d’aigua, de subministrament de gas, electricitat,
de telecomunicacions i altres d’anàlogues que disposin o
utilitzin xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini
públic local o que n’estiguin instal·lades, amb independència
de la titularitat de les xarxes o les instal·lacions, hauran de
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presentar autoliquidació durant els primers 20 dies de cada
trimestre natural, en relació als ingressos bruts obtinguts durant
el trimestre natural anterior, excepte que per via de conveni
s’estableixi altrament.
IX. FORMA DE PAGAMENT
Article 13è

1. Les taxes incloses en la matrícula anual s’hauran de satisfer dins
dels terminis indicats en l’anunci d’aprovació i cobrament.
2. Quan es tracti de nous aprofitaments, la taxa corresponent
s’autoliquidarà, d’acord amb el disposat a l’article 27.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004.
3. Quan es tracti d’altres serveis o activitats, des de l’obtenció de
l’autorització o en el moment en que s’iniciï la prestació del
servei o la realització de l’activitat.
4. Quan es tracti de la utilització d’edificis, locals i instal·lacions
culturals i esportives municipals, quan es sol·liciti l’autorització
de la utilització.
5. Quan es tracti d’assistència a espectacles públics de tot tipus i de
visites a exposicions, museus i altres manifestacions o activitats
similars, en el moment d’entrar en els recintes corresponents.
6. El pagament de les taxes es farà efectiu a les oficines de la
Recaptació Municipal, o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament
designi com a col·laboradores, o en el mateix recinte, local o
oficina de lliurament i recepció.
7. El pagament de les taxes es podrà realitzar mitjançant la
utilització d’efectes timbrats admesos.

Article 14è.

Convenis
1. Es podran establir convenis de col·laboració amb entitats,
institucions i organitzacions representatives dels subjectes
passius de les taxes, amb la finalitat de simplificar el compliment
de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles o els
procediments de liquidació o recaptació.
2. Els contribuents agrupats en un conveni, assumeixen,
subsidiàriament i mancomunadament, l’obligació de cobrir
els dèficits que, en el seu cas, es produeixen al venciment de
cada període de pagament, per la manca d’ingrés de la quota
individual d’algun dels agrupats.
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Article 15è

1. La persona que efectuï el pagament d’una taxa tindrà dret al
lliurament d’un justificant del pagament realitzat.
2. Els justificants del pagament són, segons els casos:
a) Rebut o factura.
b) El resguard o segell justificant d’haver fet el pagament en una
entitat de crèdit col·laboradora.
c) Els efectes timbrats que s’adheriran al títol de la llicència, permís
o autorització.
d) Els bitllets o tiquets d’entrada.
e) Qualsevol altre document al qual l’Alcaldia atorgui caràcter de
justificant del pagament.

Article 16è

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones
obligades al pagament de les taxes, les declaracions o
aportacions de dades que consideri necessàries per a
determinar els elements referents als serveis, utilitzacions o
aprofitaments del domini públic municipal que calguin per a
l’aplicació de les tarifes.
2. En el cas que els obligats al pagament no facilitin les dades
esmentades o impedeixin les comprovacions oportunes,
l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa,
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs
adients, i practicarà i notificarà la corresponent liquidació.

Article 17è

1. Els deutes derivats de les taxes vençudes i no satisfetes s’exigiran
mitjançant els procediments previstos en el Reglament General
de Recaptació i en les altres lleis i disposicions estatals
reguladores de la matèria.
2. Les quotes de les taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments
especials del domini públic objecte de cobrament periòdic,
no satisfetes dins del període voluntari, seran exigides en
procediment executiu de constrenyiment d’acord amb les
previsions del Reglament General de Recaptació. El procediment
de constrenyiment s’iniciarà amb la formació de la relació de
deutors, immediatament després de la finalització del període
voluntari de cobrament.
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Article 18è

L’Administració municipal pot suspendre, excepte quan existeixin
normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei
o la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic, quan les persones obligades al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades,
quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les
quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments de les
taxes i interessos de demora acreditats.

Article 19è

En els casos que s’estableixin les tarifes de les taxes segons la
categoria de la via pública, serà d’aplicació la classificació fiscal
vigent dels carrers a efectes d’aplicació dels tributs municipals.

Article 20è.

Aplicació de les tarifes mínimes
L’aplicació de les tarifes mínimes previstes a l’annex per la utilització
del Teatre-Auditori del Camp de Mart, del Teatre Metropol i d’altres
espais municipals s’efectuarà quan es tracti d’entitats mercantils
amb seu a la ciutat de Tarragona, per a realitzar actes, sense
cobrar contraprestació econòmica.
No obstant això, es podran establir acords, pactes o convenis
puntuals, fins i tot amb caràcter general, per a la cessió dels
esmentats espais en les condicions de l’art. 4t.
X. NOTIFICACIONS

Article 21è

1. Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius
amb expressió:
a) Dels elements essencials d’aquelles. Quan suposin un
augment de la base imposable respecte de la declarada
per l’interessat, la notificació haurà d’expressar de forma
concreta els fets i elements que la motiven.
b) Dels mitjans d’impugnació que puguin ésser exercits, amb
indicació de terminis i òrgans en que hauran de ser imposats.
c) Del lloc, termini i forma en que hagi d’ésser satisfet el deute
tributari.
2. Les liquidacions definitives s’hauran d’acordar per acte
administratiu i notificar-ho a l’interessat. No caldrà l’esmentada
notificació, per bé que cal fer l’aprovació, en els supòsits
que coincideixin l’autoliquidació o liquidació provisional
presentades en la taxa meritada.
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3. En les taxes de cobrament periòdic per rebut, un cop notificada
la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu padró, podran
notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant
edictes que així ho adverteixin. L’augment de la base tributària de
la quota sobre la resultant de les declaracions hauran de notificarse al subjecte passiu amb expressió concreta dels fets i elements
addicionals que ho motivin, excepte quan la modificació provingui
de revaloritzacions de caire general autoritzades per les lleis.
XI. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present ordenança, en relació al
text anterior, entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014 i
romandrà vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
La modificació del punt 13 de l’annex de tarifes que estableix
les taxes per lloguer d’espais publicitaris del Patronat Municipal
d’Esports va entrar en vigor el dia 3 de febrer de 2012 i romandrà
vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
La modificació, incloent noves tarifes, al punt 8 de l’annex de
tarifes que estableix les taxes a aplicar pel Museu d’història va
entrar en vigor el dia 15 de desembre de 2014 i romandrà vigent
fins que no s’acordi la modificació o derogació.
La modificació de l’apartat 9 de l’annex de tarifes que estableix
les taxes per la utilització de les instal·lacions dels col·legis públics
a la ciutat de Tarragona i, més en concret, les que s’apliquen
per la utilització de pistes i/o patis amb o sense vestuaris-dutxes,
diferenciant l’import segons l’ús de llum artificial va entrar en
vigor el dia 25 de febrer de 2019 i romandrà vigent fins que no
s’acordi la modificació o derogació.
La modificació, incloent una nova tarifa pel programa de visites
comentades de Tarragona: Històries amagades, al punt 8 de
l’annex de tarifes que estableix les taxes a aplicar pel Museu
d’història va entrar en vigor el dia 30 de gener de 2019 i
romandrà vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
La derogació de la taxa per la prestació del Servei municipal
d’acolliment temporal d’urgència, que establia l’apartat 28 de
l’annex de tarifes, va entrar en vigor el dia 8 de febrer de 2019.
La modificació de l’article 4 va entrar en vigor el dia 10 d’abril de 2019
i romandrà vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
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La modificació de l’apartat 1 de l’epígraf 21 de l’annex de tarifes
que estableix les taxes per estacionaments regulats amb horari
limitat, va entrar en vigor el dia 15 d’octubre de 2021.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança, en relació al
text anterior, van esdevenir definitivament aprovades en virtut de
l’acord del Consell Plenari de 30 de setembre de 2013, mitjançant
el qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública
no es produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament
adoptat, la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat
al·legacions.
La modificació del punt 13 de l’annex de tarifes que estableix
les taxes per lloguer d’espais publicitaris del Patronat Municipal
d’Esports va esdevenir definitivament aprovada en virtut de l’acord
del Consell Plenari de 25 de novembre de 2011, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació, incloent noves tarifes, al punt 8 de l’annex de
tarifes que estableix les taxes a aplicar pel Museu d’història
va esdevenir definitivament aprovada en virtut de l’acord del
Consell Plenari de 19 de setembre de 2014, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació de l’apartat 9 de l’annex de tarifes que estableix
les taxes per la utilització de les instal·lacions dels col·legis públics
a la ciutat de Tarragona i, més en concret, les que s’apliquen
per la utilització de pistes i/o patis amb o sense vestuaris-dutxes,
diferenciant l’import segons l’ús de llum artificial, va esdevenir
definitivament aprovada en virtut de l’acord del Consell Plenari de
24 d’octubre de 2018, mitjançant el qual es va determinar que si
dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions,
aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va
esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació, incloent una nova tarifa pel programa de visites
comentades de Tarragona: Històries amagades, al punt 8 de
l’annex de tarifes que estableix les taxes a aplicar pel Museu
d’història va esdevenir definitivament aprovada en virtut de l’acord
del Consell Plenari de 24 d’octubre de 2018, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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La derogació de la taxa per la prestació del Servei municipal
d’acolliment temporal d’urgència, que establia l’apartat 28
de l’annex de tarifes, va esdevenir definitivament aprovada
en virtut de l’acord del Consell Plenari de 16 de novembre
de 2018, mitjançant el qual es va determinar que si dins del
termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest
s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir al
no haver-se presentat al·legacions.
La modificació de l’article 4 va esdevenir definitivament
aprovada en virtut de l’acord del Consell Plenari de 28 de gener
de 2019, mitjançant el qual es va determinar que si dins del
termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest
s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir al
no haver-se presentat al·legacions.
La modificació de l’apartat 1 de l’epígraf 21 de l’annex de tarifes
que estableix les taxes per estacionaments regulats amb horari
limitat, va esdevenir definitivament aprovada en virtut de l’acord
del Consell Plenari de 23 de juliol de 2021, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ANNEX DE TARIFES

1. Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
Epígraf

Tarifa

a) Ordenances Municipals, per cada una:............... € 10,28
b) Ordenances fiscals, per exemplar:...................... € 20,81
c) Per les còpies de les normes del Pla General d’Ordenació
Urbana vigent, els següents preus:
- Normes.......................................................... € 34,90
- Ordenances.................................................... € 21,73
d) Fotocòpies:
Foli i DIN A-3
D’1 a 10 exemplars, per unitat
una cara ............................................................... € 0,27
dues cares .............................................................. € 0,27
De 10 exemplars en endavant, per unitat
una cara ................................................................ € 0,27
dues cares............................................................... € 0,27
DIN A-4
D’1 a 10 exemplars, per unitat
una cara ................................................................ € 0,27
dues cares .............................................................. € 0,27
De 10 exemplars en endavant, per unitat
una cara ................................................................ € 0,27
dues cares.............................................................. € 0,27
- Autoservei amb fotocopiadora-moneder per unitat (foli, DIN
A-3 i DIN A-4) ....................................................... € 0,10
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- Quan portin diligència d’haver-se compulsat amb el document
original s’aplicaran, a més de l’import corresponent de les
fotocòpies segons les tarifes establertes en l’apartat anterior,
s’aplicaran les següents tarifes, per trams:
D’1 a 10 ............................................................ € 6,58
D’11 a 50......................................................... € 10,69
De 51 a 100 .................................................... € 15,79
De 101 a 200................................................... € 19,88
De 201 en endavant ...................................€ 0,27/unitat
Així mateix, es podran prorratejar pels imports unitaris
corresponents a cada tram, arrodonint a 10 cèntims d’euro.
e) Plànols:
Per cada plànol de la ciutat sencer:
A escala 1/2.000 .............................................. € 6,07
A escala 1/5.000................................................ € 8,17
A escala 1/10.000 .......................................... € 15,14
A escala 1/20.000 ............................................. € 3,56
Per cada plànol del Pla General, sèries 2, 4 i 6, per unitat:.
.......................................................................... € 5,01
Per cada còpia de plànol de cartografia a escala 1/500,
1/1.000 i 1/2.000............................................. € 8,17
Per cada còpia de plànol de cartografia a escala 1/500,
1/1.000 i 1/2.000 reduïts................................... € 8,17
Per un joc complet dels anteriors, per unitat............ € 4,21
A) En suport magnètic. Les tarifes inclouran, amb caràcter
general, el cost de cada suport magnètic utilitzat i el cost
de la informació calculat en euros per hectàrea i variable
en funció de l’escala i del nivell de detall, segons el quadre
de tarifes assenyalat en l’apartat C). La tarifa mínima en
concepte d’informació serà de............................. € 20,95
Les sol·licituds d’informació comportaran el cobrament dels
costos de procés d’acord amb les tarifes establertes en
l’apartat C).
B) En suport de paper. Pel lliurament de cartografia digitalitzada
corresponent a informació cadastral obtinguda mitjançant
“plotter”, es cobrarà el cost del suport en paper, els costos del
procés informàtic previ necessari per al seu dibuix i els costos
de la informació, conforme s’estableix en l’apartat C).
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Pel procés informàtic es cobrarà un mínim de 0’25 hores de
procés i per la informació un mínim de ............... € 20,95
C) Tarifes:
1. Cost de cada suport magnètic:
- Disquets de 3 1/2 polsades ........................ € 3,15/unitat
- Format digital, mitjançant CD.............................. € 5,15
2. Cost del suport paper:
- Paper normal ............................................. € 3,15/full
- Paper poliester........................................... € 10,28/full
3. Costos del procés informàtic: € 40,55 per hora de procés en
cadascun dels conceptes d’anàlisi, programació i explotació,
d’acord amb el següent quadre de tarifes per full parcel·lari,
i amb una mínima de ........................................ € 20,95.
Escala 1:500
Illes ............................................................. €
Illes més parcel·les........................................ €
Illes més edificacions.................................... €
Punt altimetria .............................................. €
Atributs de text ............................................. €

0,66/Ha.
0,78/Ha.
1,05/Ha.
0,66/Ha.
0,78/Ha.

Escala 1:1.000
Illes.............................................................. €
Illes més parcel·les......................................... €
Illes més edificacions..................................... €
Punt altimetria .............................................. €
Atributs de text.............................................. €

0,66/Ha.
0,66/Ha.
0,78/Ha.
0,78/Ha.
0,66/Ha.

Per cada fotocòpia o cartografia dels diferents planejaments:
- Tamany DIN A-3................................................. € 5,29
- Tamany DIN A-4................................................. € 3,15
- Per cada còpia de plànol de projectes aprovats (PP, UA,
PERI, etc.) per m2.................................................. € 8,42
f) L’import de venda de les publicacions municipals i dels
organismes autònoms i d’altres articles serà determinat, en
cada cas, per decret de l’Alcaldia d’acord amb els següents
criteris:
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1. No podrà excedir en el seu conjunt del cost real o previsible
del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del
valor de la prestació rebuda.
2. Quan els llibreters o altres botiguers venguin publicacions
municipals i articles de venda de procedència municipal,
atenent a les actuacions de promoció i comercialització que
això suposa, es practicarà una reducció del 25% en l’import
determinat de venda.
g) Les còpies o fotocòpies que s’efectuïn en el Departament
d’Informàtica, a instància del contribuent, acreditaran les
següents tarifes segons la còpia de que es tracti:
- Per cada línia d’impressió de la informació sol·licitada,
quan es tracti de llistat...................................... € 0,03
- Per cada etiqueta la impressió unitària serà de ... € 0,06
- Per les còpies dels padrons fiscals. Per cada
contribuent..................................................... € 0,03
Tota la informació i documentació que l’Ajuntament
faciliti als particulars serà d’acord amb l’establert en la
Llei 15/1999 (LORTAD), de 13 de desembre i demés
normativa de desenvolupament de la mateixa, i també
la informació registrada de l’Agència de Protecció de
Dades.
h) Full d’informació cadastral.................................... € 9,50
2. Despeses per enretirada de material d’obres:
- Per cada metre quadrat.................................... € 32,47
- Senyalització en zones de reserva d’espai:
a) Només s’atorgaran amb motiu de l’execució d’obres que
comptin amb la preceptiva llicència i durant el temps que
durin, i això únicament en el cas que no puguin realitzarse físicament aquestes operacions en el propi terreny. En
cap cas s’atorgaran a particulars per a qualsevol altra
finalitat.
b) El cost de l’adquisició i instal·lació d’un senyal de reserva
d’espai d’ús exclusiu serà de ........................ € 206,98
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3. Correcta evacuació de les noves obertures d’establiments:
Per cada certificat de correcta evacuació dels desguassos d’un
local a la claveguera general, s’haurà de satisfer el cost mitjà
del servei, que es fixarà en ................................. € 178,44
4. Targetes de transport urbà:
L’import a satisfer per a l’obtenció de la targeta de transport
urbà per a jubilats i pensionistes............................... € 1,92
5. Targetes WC prefabricats:
L’import a satisfer per a l’obtenció de la tarja magnètica per tal
que els jubilats i pensionistes puguin gaudir gratuïtament dels
WC prefabricats de sistema automàtic que estan instal·lats en
diferents indrets de la ciutat, amb validesa de dos anys des que
s’iniciï el seu lliurament ........................................... € 0,82
6. Senyalització en zones de reserva d’espai per un període de
2 dies com a màxim:
Per la senyalització, per part de la Guàrdia Urbana, de la
reserva d’espai que comporta la prohibició d’estacionar. (Es
liquidarà conjuntament amb les tarifes establertes als apartats
12, 15 i 16 d’aquest annex) .............€ 73,95, per ocupació.
Per pintar de groc per part del servei de la Brigada Municipal
€ 186,86 per reserva.
7. Taxes per a l’adquisició de plaques:
- Guals ................................................................ € 59,49
- Animals de companyia (gossos i gats): renovació per pèrdua
o trencament ......................................................... € 9,45
- Bicicletes ............................................................ € 10,32
- Carros de transport i agrícoles............................... € 10,32
- Adhesius ............................................................. € 1,30
- Plaques velomotors............................................... € 14,28
7.bis. Taxa per la prestació dels serveis tècnics i administratius
dimanants de les sol·licituds d’atorgament o renovació de la
llicència per la tinença d’animals considerats potencialment
perillosos i tots aquells que pertanyent a la fauna salvatge,
essent utilitzats com a animals domèstics, o de companyia, amb
independència de la seva agressivitat, pertanyin a espècies o
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races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a persones
o a altres animals i dany a les coses, i els animals domèstics
o de companyia que reglamentàriament es determinin, en
particular, els que pertanyen a l’espècie canina........... € 5,96
- Quan es produeixi acord denegatori de la llicència es
liquidarà el 100% de la taxa que correspondria pagar si
aquesta s’hagués concedit.
- Fins a la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la
sol·licitud de l’atorgament o renovació de la llicència, els
interessats podran renunciar-hi expressament.
En el cas que a la data de la renúncia no s’haguessin emès els
informes tècnics necessaris per a la resolució de l’expedient,
els drets a liquidar quedaran reduïts al 20% de l’import de
la taxa que correspondria. No obstant, en els casos en que
aquests informes ja s’haguessin emès a la data de la renúncia,
es liquidarà el 80% de l’import de la taxa.
- Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable
al sol·licitant, es liquidarà el que correspongui d’acord amb els
criteris esmentats en el paràgraf anterior, segons s’haguessin emès
o no els informes tècnics necessaris a la data de la caducitat.
8. Museu d’Història:
a) Tarifes per a l’entrada als recintes que en formen part:
1. Entrada individual per a cada recinte (Passeig Arqueològic,
Castellarnau, Pretori/Circ, Amfiteatre, Fòrum o Museu Casa
Canals): .................................................. € 3,30/recinte
2. Entrada conjunta general per a tots els recintes del Museu
d’Història de Tarragona, vàlida per a tot l’any en que s’hagi
comprat l’entrada.............................................. € 11,05
2. bis Entrada conjunta general per als recintes romans (Passeig
Arqueològic, Pretori/Circ, Amfiteatre i Fòrum Local) del
Museu d’Història de Tarragona, vàlida per a tot l’any en
que s’hagi comprat l’entrada ................................ € 7,40
3. Entrada individual per a cada recinte, adquirible per
pensionistes i jubilats, aturats i estudiants majors de 16 anys,
per cadascun dels membres de grups organitzats superiors
a 25 persones, i socis de l’Omnium Cultural que acreditin
documentalment les esmentades circumstàncies .€ 1,70/recinte
4. Entrada conjunta per a tots els recintes del Museu d’Història
de Tarragona, adquirible per pensionistes i jubilats, aturats
i estudiants majors de 16 anys, per cadascun dels membres
de grups organitzats superiors a 25 persones, i socis de
l’Omnium Cultural sempre que acreditin documentalment
les esmentades circumstàncies, vàlida una sola vegada per
recinte, durant 30 dies......................................... € 5,50
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4. bis Entrada conjunta per als recintes romans del Museu
d’Història de Tarragona, adquirible per pensionistes
i jubilats, aturats i estudiants majors de 16 anys, per
cadascun dels membres de grups organitzats superiors a 25
persones, i socis de l’Omnium Cultural sempre que acreditin
documentalment les esmentades circumstàncies, vàlida una
sola vegada per recinte, durant 30 dies ................. € 3,65
5. Famílies nombroses, que disposin del corresponent títol,
podran accedir als recintes que formen part del Museu
d’Història mitjançant l’adquisició d’una sola entrada per
família, per recinte o conjunta.
6. Passi per anys naturals sense límits de visites, per als
empadronats al municipi de Tarragona, per als recintes
del Museu d’Història de Tarragona (Passeig Arqueològic,
Casa Castellarnau, Casa Canals, Pretori/Circ, Amfiteatre,
Fòrum)............................................................... € 6,80
A més, aquest Passi possibilita l’accés a recintes d’altres entitats,
segons els convenis que en cada moment estiguin en vigor.
7. Entrada quota zero per a tots els recintes del MHT: menors
fins a 16 anys, membres d’ICOM, socis de l’Associació
de Museòlegs de Catalunya, Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, SOS Monuments, Associació d’Arqueòlegs
de Catalunya, Fundación de Casas Históricas y Singulares i
grups organitzats escolars de qualsevol edat. Aquesta taxa
no s’exigirà en els casos de visites guiades i organitzades per
l’Ajuntament, ja que s’estarà al que resulti de l’activitat, o bé en
els casos d’actes o invitacions oficials efectuades per l’Alcalde
o conseller responsable del Patrimoni Històric Municipal.
b) Tarifes per la utilització de recintes del Museu d’Història
(rodatges, actes diversos i reunions o enllaços matrimonials):
Recinte (*)
Amfiteatre
Passeig
Arqueològic
Fòrum local
Casa
Castellarnau
Casa Canals
Pretori romà
(1 sala)
Pretori romà
(per cada
sala de més)
Circ romà
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Matí (8-15) Tarda (15-22) Nit (22-3) Dia sencer
€ 425,53
€ 425,53 € 607,89 € 1.215,79
€ 425,53
€ 425,53 € 607,89 € 1.215,79
€ 425,53
€ 425,53

€ 425,53
€ 425,53

€ 607,89 € 1.215,79
€ 607,89 € 1.215,79

€ 425,53
€ 425,53

€ 425,53
€ 425,53

€ 607,89 € 1.215,79
€ 607,89 € 1.215,79

€ 121,58

€ 121,58

€ 182,36

€ 425,53

€ 425,53

€ 607,89 € 1.215,79

€ 364,72
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* Els dies en que per descans setmanal es tanquen els recintes
i els festius, la tarifa s’incrementarà en un 25%.
c) Programa de visites comentades del MHT:
- Històries amagades............................... € 3,00/persona
9. Taxes per la utilització de les instal·lacions dels col·legis
públics de la ciutat de Tarragona:
- Import/hora per la utilització de les pistes i/o patis amb
vestuaris-dutxes:
Sense llum artificial (focus de les pistes): l’import per hora és de.
......................................................................... € 6,58
Amb llum artificial (focus de les pistes): l’import per hora és de.
.......................................................................... € 9,20
- Import/hora per la utilització de les pistes i/o patis sense
dutxes-vestuaris:
Sense llum artificial (focus de les pistes): l’import per hora és de.
.......................................................................... € 3,72
Amb llum artificial (focus de les pistes): l’import per hora és de
.......................................................................... € 6,58
- L’import per hora per la utilització d’aules.............. € 9,20
- L’import per hora de la utilització de la Sala d’Actes i/o
sales d’usos múltiples:........................................ € 10,76
- Per la presència d’un conserge, l’import/hora ...... € 12,72
10. Utilització de sales als centres cívics
Els imports per la utilització de les sales dels centres cívics de
Tarragona seran els següents:
1. Per la utilització d’una sala:
A) Per la utilització d’una sala en horari normal de funcionament
del Centre: ............................................ € 20,84/ hora.
B) Per la utilització d’una sala fora de l’horari normal de
funcionament del Centre: ............................ € 38,62/hora
C) Per la utilització d’una sala en horari nocturn i festiu: ........
................................................................. €47,17/hora
2. Per la utilització d’un teatre – sala d’actes:
A) Per la utilització d’un teatre en horari normal de funcionament
del Centre:.............................................. € 62,53/ hora.
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B) Per la utilització d’un teatre fora de l’horari normal de
funcionament del Centre: .......................... € 115,85/hora
C) Per la utilització d’un teatre en horari nocturn i festiu:.........
............................................................... €141,52/hora
3. Per la utilització de la cuina del Centre Cívic de Sant Pere i
Sant pau................................................... € 35,23/hora
4. Fora de la jornada habitual, els Centres Cívics Municipals
no autoritzaran peticions superiors a les 8 hores per entitat
i dia.
11. Taxes per la utilització del Teatre-Auditori del Camp de
Mart, Teatre Metropol, de l’Antiga Audiència i altres edificis
municipals:
a)
RECINTE
Teatre
Metropol

TIPUS JORNADA
A
Mitja Jornada

B

Curta Partida

C

Jornada
sencera

D

Teatre
Auditori del
Camp de
Mart

E

Mitja jornada

F

Jornada
sencera
Jornada
estesa
Conferència
50’
Conferència
90’
Projecció
Jornades

G
Antiga
Audiència

H
I
J
K
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Jornada
estesa

ÚS
Bàsic

IMPORT TAXA
€ 803,62

Extens
Bàsic
Extens
Bàsic

€ 1.210,94
€ 979,77
€ 1.497,17
€ 836,66

Extens
Bàsic

€ 1.210,94
€ 1.629,27

Extens
Cessió

€ 2.642,06
€ 550,43

Cessió

€ 748,58

Cessió

€ 858,67

Bàsic

€ 176,13

Bàsic

€ 264,21

Bàsic
Bàsic

€ 440,34
€ 704,55
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- Ús bàsic--> sense complexitat (llum blanca general, muntatge
escenogràfic, només reproducció àudio CD).
- Ús extens de l’escenotècnica--> (plànols i memòries de llums,
muntatge d’escenografies, sonorització...)
La delimitació temporal de la jornada és el que resulta de
l’estudi “tipologia i costos de les cessions dels espais escènics
municipals
b) La cessió d’edificis municipals vindrà condicionada a
l’autorització d’aquestos i el seu import serà, segons els casos,
el resultat d’aplicar les següents tarifes, sempre que no hi figuri
en la present Ordenança fiscal una tarifa específica d’aplicació:
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora
Hora

normal conserge .......................................... € 18,64
extra Conserge ............................................ € 15,38
extra festiva o nocturna ................................. € 20,19
extra festiva i nocturna .................................. € 25,90
neteja ......................................................... € 25,90
enllumenat ..................................................... € 5,93

c) Rodatges cinematogràfics o de video............... € 1.733,81
12. Taxa per la utilització privativa i per l’aprofitament especial
del domini públic municipal, derivats de les entrades de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena.
1. L’obligació de pagament de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i reserves de via pública
per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, i amb altres
reserves d’espai, amb o sense llicència d’autorització, neix:
a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via
pública: en el moment d’atorgar-se la llicència corresponent.
b) Quan es tracti d’aprofitaments que ja estan autoritzats: el
primer dia de cada any natural.
c) Quan es beneficiïn d’un aprofitament que no hagi
estat autoritzat: en el moment en que s’iniciï l’esmentat
aprofitament.
d) En els supòsits a i c) la quota es determinarà pel prorrateig
per trimestres naturals complerts.
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2. Les baixes produiran efecte:
a) Quan es tracti d’aprofitaments amb llicència concedida: a
partir del moment en què l’Ajuntament la concedeixi.
b) Quan es tracti d’aprofitaments sense llicència: a partir del
moment en què aquest finalitzi efectivament.
c) En els supòsits anteriors la quota es determinarà pel prorrateig
per trimestres naturals complerts.
3. Als efectes de la determinació de les taxes, s’aplicaran les
categories de carrers del vialer de matrícula urbana.
4. Les tarifes es divideixen en els següents apartats:
a) Entrada i sortida de vehicles:
a 1) Per entrada i sortida de vehicles d’edificis i terrenys, per
cada metre lineal de longitud o fracció a l’any:
Carrers d’especial i 1a categoria ........................ € 29,83
Carrers de 2a categoria ..................................... € 26,55
Carrers de 3a categoria ..................................... € 23,05
Carrers de 4a categoria...................................... € 19,96
a 2) Per entrada i sortida de vehicles a garatges d’habitatges
unifamiliars i locals destinats a aparcament particular,
s’aplicaran les tarifes establertes en l’apartat a) 1.
a 3) Per entrada i sortida de vehicles de garatges comunitaris
(habitatges plurifamiliars) s’aplicaran les tarifes establertes
en l’apartat a) 1 incrementades en funció de la superfície,
d’acord amb el següent:
Categoria d’especial i primera, per cada m2 .......... € 0,43
Categoria segona, per cada m2 ............................ € 0,33
Categoria tercera, per cada m2 ............................ € 0,28
Categoria quarta, per cada m2 ............................. € 0,25
a 4) Per entrada i sortida de vehicles d’aparcaments públics,
garatges de pupilatge de vehicles, edificis i terrenys destinats a la
guarda i custòdia de vehicles, tallers mecànics, locals destinats a
venda de vehicles i similars, se’ls aplicaran les tarifes establertes
a l’apartat a.3), amb el límit màxim de ................ € 2.314,71.
a 5) Les zones destinades a aparcament públic no incloses en
l’apartat 4) que pertanyin a altres activitats econòmiques
(aparcaments de grans superfícies, hotels, etc.) computaran
en la forma prevista a l’apartat a3), amb un màxim de.......
.................................................................. € 2.314,71
a 6) Per entrada i sortida de vehicles de locals i terrenys no
compresos en els darrers apartats, s’aplicaran les tarifes
establertes en l’apartat a) 1.
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a 7) Les tarifes anteriors seran aplicables per a les llicències
de gual atorgades amb caràcter permanent, és a dir 24
hores. Per a les llicències de gual atorgades en la modalitat
d’horari parcial, previstes en l’art. 38 de la vigent Ordenança
General de convivència ciutadana i ús dels espais públics de
Tarragona, es prorratejaran les anteriors tarifes en proporció
a l’horari parcial autoritzat en la corresponent llicència.
b) Reserves d’espai:
b 1) Reserves d’espai sol·licitades de forma fixa o per anys
naturals, per cada metre lineal de longitud o fracció a l’any:
- Entitats gestores de serveis públics:
Carrers
Carrers
Carrers
Carrers

d’especial i 1a categoria......................... €
de 2a categoria...................................... €
de 3a categoria...................................... €
de 4a categoria...................................... €

98,11
92,18
83,18
74,20

- Particulars:
Carrers
Carrers
Carrers
Carrers

d’especial i 1a categoria....................... €
de 2a categoria ................................... €
de 3a categoria................................... €
de 4a categoria.................. ..................€

146,84
138,05
124,64
111,07

b 2) Reserves d’espai sol·licitades de forma temporal o en
períodes mensuals. Per cada metre lineal de longitud o
fracció al mes:
Carrers
Carrers
Carrers
Carrers

d’especial i 1a categoria....................... ..€
de 2a categoria.......................... ............€
de 3a categoria.......................... ............€
de 4a categoria.......................... ............€

36,63
32,71
29,39
26,34

b 3) Reserves d’espai sol·licitades de forma ocasional o per
dies o actes determinats. Per cada metre lineal de longitud
o fracció i dia:
Carrers
Carrers
Carrers
Carrers

d’especial i 1a categoria........................... €
de 2a categoria ....................................... €
de 3a categoria........................................ €
de 4a categoria........................................ €

1,11
1,11
0,86
0,86

5. Normes específiques d’aplicació de les tarifes anteriors:
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a) Quan els metres lineals d’aprofitament siguin superiors als
concedits en la llicència, es comptabilitzarà la quota en
funció dels metres lineals reals d’aprofitament.
b) Quan una entitat tingui més d’un aprofitament i es tracti
de quotes a aplicar d’acord amb els punts a3) i a4), amb
caràcter general el càlcul que correspongui només s’aplicarà
a un dels aprofitaments, i en altres només es liquidaran els
metres lineals.
c) En els immobles plurifamiliars on el pàrquing estigui ubicat a
la zona d’ús comunitari d’aquest i no es conegui fefaentment
la seva superfície, es computarà com a tal una superfície
de 10 m2 per habitatge i local. La imputació total de m2 no
podrà superar la superfície d’ús comú.
d) En els magatzems i naus industrials on el pàrquing estigui
ubicat a la zona d’ús comunitari d’aquest i no es conegui
fefaentment la seva superfície, es computarà com a tal
una superfície mínima de 10 m2 per magatzem i nau. La
imputació de m2 no podrà superar la superfície d’ús comú..
13. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal derivats de la instal·lació de
portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat
i altres elements similars, referents a establiments o activitats
comercials, industrials professionals o de serveis:
- Veles, paravents, tendals, marquesines i altres instal·lacions
semblants, per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic
i any ................................................................. € 9,45
La tarifa mínima, per cada element i any................. € 19,31
- Per m2 de superfície d’exposició o exhibició d’aparador,
portada o vitrina, rètols adossats a les façanes situats al sòl
o volada del domini públic municipal, en relació al sortint:
a) Fins a 10 cm de sortint, per m2/any....................... € 8,78
b) Fins a 15 cm de sortint, per m2/any................... ..€ 10,76
c) Fins a 20 cm de sortint, per m2/any................ ......€ 13,18
d) A partir de 20 cm de sortint, per m2/any.............. € 15,60
La tarifa mínima per cadascun d’aquests conceptes i any: ..
......................................................................... €19,31
- Cartelleres, banderoles i altres instal·lacions situades al sòl o
vol del domini públic municipal, per m2:
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a) Activitats Econòmiques:
a)a l’any ........................................................... € 113,48
b)al mes .............................................................. € 15,13
c)per dia ................................................................ € 0,66
b) Activitats promogudes per entitats culturals, esportives i
socials, sense ànim de lucre:
a) a l’any ............................................................ € 50,93
b) al mes ............................................................... € 6,81
c) per dia ............................................................... € 0,28
-.Lloguer d’espais publicitaris del Patronat Municipal d’Esports:
TIPUS DE PUBLICITAT............................................... IMPORT
Plafó paret de 2,- x 1,- mts................................... € 172,28
Plafó paret piscina de 7,- x 0,6 mts. ..................... € 338,11
Plafó paret de 3,- x 1,5 mts................................. € 357,74
Semicercles bàsquet ( 2 Uts. )................................ € 662,73
Superfície a terra..............................................€ 73,94/m2
Viària de 6,- x 3,- mts........................................ € 1.325,48
Aquestes tarifes tenen caràcter anual, si bé contemplen dos
tipus de període:
- Preu any natural (gener – desembre)
- Preu temporada esportiva (setembre – agost). Concepte
exclusiu per a clubs de la ciutat.
- Altres instal·lacions situades totalment o parcialment al sòl o
volada del domini públic, com aparells d’aire condicionat o
altres tipus d’elements no compresos als apartats anteriors,
per m2 o fracció i any ........................................ € 16,23
14. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del
sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb parades
de taxis, aparells recreatius o de venda automàtica, caixers
automàtics i màquines d’expedició de productes, taquilles o
casetes de venda, instal·lacions o atraccions infantils i d’altres
instal·lacions semblants.
- Parada i situació de taxis en el lloc, per cada vehicle i mes:
.......................................................................... € 8,55
- Entitats que agrupin concessionaris de servei públic de
taxi:................................................................... € 4,41
- Taquilles o casetes de venda, per m2 o fracció i mes: ...... €
16,90
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- Aparells de venda automàtica accionats per monedes, per
metre quadrat o fracció al mes: ........................... € 16,90
- Caixers d’entitats financeres o de crèdit, així com màquines
d’expedició de tot tipus d’objectes o productes, quan la seva
utilització implica l’aprofitament especial del domini públic
local, per m2 o fracció i mes ............................... € 16,90
L’alineació de la màquina o instal·lació a la rasant de la
façana de l’edificació (sense computar elements sortints) no
implicarà la inexistència de l’aprofitament especial en la
seva utilització, si aquesta el requereix.
En principi s’entendrà, salvat que resulti suficient per a
una normal utilització, que es dóna l’aprofitament especial
sempre que no es disposi d’un espai mínim d’un metre
quadrat fora del domini públic, per a utilitzar la instal·lació
o màquina de que es tracti, salvat que aquesta superfície
esdevingui fins i tot insuficient per a dur-la a terme i sigui
necessari disposar d’una superior.
- Instal·lacions o atraccions infantils individuals amb caràcter
permanent, davant del propi establiment, per cada
instal·lació:
a) A l’any .......................................................... € 135,86
b) Per cada mes .................................................... € 11,22
- Qualsevol altra ocupació no prevista en els apartats
precedents, per m2 o fracció:
a) A l’any ........................................................... € 135,86
b) Al mes ............................................................ € 11,22
c) Per dia ............................................................... € 0,49
15. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals,
cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants.
- Ocupació de la via pública amb runes, terres, sorres,
materials de construcció, i altres materials de qualsevol tipus,
per m2 de superfície ocupada o fracció:
a) Al mes ............................................................ € 9,64
b) Al dia ............................................................ € 0,43
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- Ocupació del sòl o volada de la via pública amb tanques,
bastides, xarxes de precaució d’obres o instal·lacions
semblants per m2 o fracció:
a) Al mes ........................................................... € 9,64
b) Al dia ............................................................ € 0,43
No obstant, quan es tracti de l’ocupació de la volada de la
via pública amb xarxes de precaució d’obres o instal·lacions
semblants, les tarifes seran el 75% de les corresponents per
ocupació del domini públic.
- Quan es tracti d’ocupació de la via pública amb motiu
d’obres per rehabilitació integral de façanes, per m2 de
superfície ocupada o fracció:
a) Al mes ........................................................... € 7,67
b) Al dia ............................................................ € 0,28
- Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o altres
elements que es facin servir de suport per a calçar edificis,
per cada element i mes ...................................... € 10,76
- Ocupació del sòl de la via pública amb grues d’obres i
instal·lacions semblants, per m2 o fracció:
a) Al mes .......................................................... € 33,36
b) Al dia ............................................................ € 1,11
- Ocupació de la volada de la via pública amb grues d’obres
i altres instal·lacions semblants, situades dins de terrenys de
propietat privada, per metre lineal o fracció de volada al
mes ................................................................... € 0,49
- Per cada contenidor a la via pública, al mes:
a) Contenidors d’un sol ús (sac) al mes .................. € 8,55
b) fins a 4 m2 al mes .......................................... € 12,72
c) De més de 4 m2 fins a 7 m2 al mes ................. € 18,64
d) De més de 7 m2 al mes ................................. € 42,39
- Per cada contenidor de recollida selectiva de llaunes
instal·lat per empreses que realitzin aquesta activitat amb
conveni amb l’Ajuntament, sense rebre cap contraprestació,
pagaran € 1,34 per cada unitat, al mes.
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16. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic municipal amb taules, cadires i empostissats:
Les tarifes per aquests conceptes es calcularan per trimestres
naturals o per anualitats naturals i irreductibles, essent requisit
indispensable per tal d’efectuar el càlcul trimestral que l’interessat
realitzi les declaracions d’altes i baixa al corresponent padró.
La quantia de la taxa vindrà determinada pel polinomi següent:
Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x r x CA
Essent:
P.B.= Tarifa bàsica; que el fixa per m2 o fracció i dia
d’aprofitament en € 0,48/m2
S= Superfície en m2 de l’aprofitament.
T= Temps per dia de l’aprofitament, sempre que no s’estableixi
una durada mínima.
F.C.C.= Factor corrector del carrer, que serà el que correspon a
cada carrer a efectes del nomenclàtor per a les exaccions sobre
activitats econòmiques i per a l’aplicació de diferents taxes
com a conseqüència de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic per a la prestació de serveis públics o
la realització d’activitats administratives de competència local,
relatives o que afectin a activitats o explotacions econòmiques,
segons el següent quadre:
Categoria
Indústria carrer
F.C.C.

1ª

2ª

1,75

1,6

3ª

4ª

5ª

1,45 1,30 1,15

6ª
1

F.C.A= Factor corrector d’actualització que es fixa en 2,25
R= Coeficient d’utilitat, que es fixa en 0,10.
C.A.= Coeficients d’anualitat. Només s’aplicarà en aquells
supòsits d’ocupacions anuals. Consisteix en l’aplicació d’un
coeficient corrector del 0,75.
Regles per a l’aplicació del factor superfície:
a) La superfície serà la que ocupi l’aprofitament.
b) Es considerarà que l’espai mínim que ocupa una taula amb
quatre cadires serà de 2’25 m2, per la qual cosa en les
liquidacions la superfície computada haurà de ser en tot cas
múltiple de 2’25, arrodonint-se a l’alça.
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Regles per a l’aplicació del factor temps:
a) En les ocupacions trimestrals, el factor temporal es computarà
a raó de 90 dies.
b) En les ocupacions anuals, el factor temporal es computarà a
raó de 360 dies.
No obstant l’establert al paràgraf primer, en els casos
d’ocupacions de la via pública amb motiu de festes de
barri, i que en tot cas no podran ser superiors a 10 dies
consecutius, seran prorratejables les quotes per dies, amb
un mínim de............................................. € 18,52/dia.
- Els titulars de llicència per ocupació de la via pública, amb
terrasses de bar, que liquiden la taxa corresponent, no hauran
de liquidar una nova taxa quan ocupin la via pública amb
barres de bar i no puguin utilitzar la terrassa amb taules i
cadires, és a dir, no puguin gaudir de la llicència que tenen
concedida, per causa imputable a activitats promogudes pel
propi Ajuntament o per altres entitats sense ànim de lucre.
17. Taxa per ocupar la via pública amb atraccions infantils, és
a dir, amb motiu de fires i festes.
a) Atraccions firals tals com: cavallets, cotxes de xoc, casetes
de tir, peixos, sínia, cavallets, i atraccions similars:
Per cadascun i dia............................................... € 7,46
Amb un mínim de ............................................. € 73,54
b) Rifes o d’altres instal·lacions en què intervingui l’atzar:
Per cadascun i dia .............................................. € 7,46
Amb un mínim de.............................................. € 73,54
c) Circs i espectacles similars:
Per cadascun i dia ............................................. € 22,61
Amb un mínim de............................................ € 226,48
d) Casetes de fira promogudes per entitats privades, culturals
o folklòriques:
Per cadascuna i dia ............................................ € 3,27
Amb un mínim de .............................................. € 34,01
e) Serveis o despatx de begudes i xurreries ambulants, bars o
similars:
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Per cadascun i dia ............................................ € 16,90
Amb un mínim de ............................................ € 170,09
f) Activitats temporals, tals com desfilades de modes, actuacions
artístiques, balls populars i/o revetlles, etc.:
Per dia .............................................................. € 7,46
Amb un mínim de ............................................. € 73,54
g) Altres espectacles, no inclosos anteriorment:
Per dia............................................................. € 16,90
Amb un mínim de ............................................ € 170,09
h) Estands provisionals de venda i venda ambulant:
Per dia .............................................................. € 7,46
Amb un mínim de 10 dies ................................. € 73,54
- Quan les anteriors ocupacions del domini públic siguin
sol·licitades per gremis o associacions de professionals les
tarifes seran les següents:
a) Atraccions firals tals com: cavallets, cotxes de xoc, casetes
de tir, peixos, sínia, cavallets i atraccions similars:
Per cadascun i dia ............................................... € 6,58
Amb un mínim de ............................................. € 66,50
b) Rifes o d’altres instal·lacions en que intervingui l’atzar:
Per cadascun i dia............................................... € 6,58
Amb un mínim de.............................................. € 66,50
c) Circs i espectacles similars:
Per cadascun i dia............................................. € 20,40
Amb un mínim de ........................................... € 203,88
d) Casetes de fira promogudes per entitats privades, culturals
o folklòriques:
Per cadascuna i dia ............................................ € 3,08
Amb un mínim de ............................................. € 30,73
e) Serveis o despatx de begudes i xurreries ambulants, bars o
similars:
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Per cadascun i dia............................................. € 15,38
Amb un mínim de............................................. € 153,19
f) Activitats temporals, tals com desfilades de modes, actuacions
artístiques, balls populars i/o revetlles, etc.:
Per dia................................................................ € 6,58
Amb un mínim de............................................... € 66,50
g) Altres espectacles, no inclosos anteriorment:
Per dia.............................................................. € 15,38
Amb un mínim de............................................. € 153,19
h) Estands provisionals de venda i venda ambulant:
Per dia................................................................ € 6,58
Amb un mínim de 10 dies................................... € 66,50
18. Instal·lacions diverses per ocupació del subsòl
a) Per metre lineal o fracció a l’any............................ € 1,52
b) Per metre lineal o fracció fins a 25 cm de diàmetre a l’any .
......................................................................... € 0,43
c) Per metre lineal o fracció fins a 50 cm de diàmetre a l’any..
.......................................................................... € 0,46
d) Per metre lineal o fracció fins a 1 m de diàmetre a l’any.....
.......................................................................... € 0,49
e) Per metre lineal o fracció de més d’1 m de diàmetre a l’any.
.......................................................................... € 0,66
f) Per cada instal·lació de transformació per a qualsevol energia
per metre cúbic o fracció a l’any.......................... € 20,19
g) Per cada caixa de distribució de qualsevol utilitat o energia
a l’any per metre cúbic o fracció............................ € 9,45
h) Dipòsits de combustible líquid, sòlid o gasos, de caràcter
particular per litre de capacitat a l’any.................. € 0,25
i) Dipòsits de combustible líquid, sòlid o de gasos de caràcter
industrial per litre de capacitat a l’any................... € 0,25
j) Les línies subterrànies de cable d’alta tensió per metre lineal
.......................................................................... € 0,86
k) Les línies subterrànies de cables de baixa tensió, per metre
lineal................................................................. € 0,72
l) Les línies subterrànies d’altres cables per metre lineal a l’any
.......................................................................... € 0,86
19. Les canonades, qualsevol que sigui la classe o destinació,
pagaran a l’any:
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a) Per metre lineal o fracció fins a 50 cm de diàmetre.. € 0,46
b) Per metre lineal o fracció fins a 1 m de diàmetre...... € 0,66
c) Per metre lineal o fracció de més d’1 m de diàmetre.€ 0,74
d) Per cada instal·lació de transformació per qualsevol energia,
per metre cúbic o fracció..................................... € 21,73
e) Per cada caixa de distribució de qualsevol utilitat o energia,
per metre cúbic o fracció....................................... € 9,88
f) Dipòsits de combustible líquid, sòlid o gasos, per litre de
capacitat............................................................. € 0,25
20. Elements instal·lats al sòl o vol, per companyies
subministradores de serveis a la via pública
a) Les línies aèries, per metre de cable d’alta tensió, a l’any...
.......................................................................... € 1,77
b) Les línies aèries, per metre de cable de baixa tensió.€ 1,52
c) Les línies aèries, per metre de cable, sense especificar, a
l’any................................................................... € 1,57
d) Per cada aïllador d’amarrament............................. € 5,29
e) Per cada pal de ferro, fusta o ciment.................... € 25,90
f) Per cada caixa d’amarrament o registre de distribució
col·locada sobre la via pública, per unitat.............. € 3,50
g) Per cada instal·lació de transformació per a qualsevol
energia per metre cúbic o fracció a l’any.............. € 69,57
21. Estacionament de vehicles a la via pública
1. Estacionaments regulats amb horari limitat
Condicions generals
No estaran subjectes al pagament d’aquesta taxa, les persones
que estacionin vehicles amb etiqueta ambiental zero. Tanmateix
els seran d’aplicació les limitacions en el temps màxim
d’estacionament previst a les diferents àrees regulades.
Els vehicles automòbils de treballadors autònoms i empreses,
prestadores de serveis bàsics, podran estacionar en zona
blava i verda satisfent la mateixa tarifa fixada per als residents,
sempre que els vehicles estiguin degudament identificats i
retolats, i cenyint-se a les limitacions màximes de temps previstes
per cada àrea de regulació.
L’horari de regulació serà de dilluns a dissabte, ambdós
inclosos, excepte festius, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores.
Les denúncies formulades per excedir el temps autoritzat,
podran ser anul·lades per la persona responsable del vehicle
denunciat, sempre que l’excés no superi el 50% del temps
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abonat i no hagin transcorregut més de tres hores des de l’hora
d’inici de l’estacionament.
A) Als estacionaments regulats amb horari limitat, senyalitzats
com a zona blava (estacionaments destinats a alta rotació), hi
regiran les següents tarifes per a l’adquisició dels necessaris
comprovants d’horari.
I) Mitja hora.......................................................... € 0,20
II) Una hora............................................................ € 1,15
III) Dues hores......................................................... € 4,00
IV) Anul·lació de denúncia per haver sobrepassat el temps
permès................................................................ €8,00
Amb el següent desglossament:
*Fins a 30 minuts.................................................... 0,20 €
*De 31 fins a 55 minuts increment de.......0,03 € cada minut
*De 56 a 75 minuts increment de ............0,04 € cada minut
*De 76 a 120 minuts increment de ..........0,05 € cada minut
El temps consecutiu màxim d’estacionament dins l’horari regulat
no serà superior a les dues hores.
B) Als estacionaments regulats amb horari limitat, senyalitzats com
a zona verda (estacionaments destinats a residents), hi regiran
les següents tarifes per l’adquisició dels necessaris comprovants
horaris.
b.1.- Per als que compleixin i hagin sol·licitat la condició de
residents dins dels sectors marcats:
I) Tarifa diària ........................................................ € 0,40
II) Alta resident ..................................................... € 15,00
El temps consecutiu màxim d’estacionament dins l’horari regulat
no serà superior a les quaranta-vuit hores.
b.2.- Per als no residents del respectiu sector marcat:
I) Mitja hora........................................................... € 0,20
II) Una hora............................................................ € 1,15
III) Dues hores ........................................................ € 4,00
IV) Anul·lació de denúncia per haver sobrepassat el temps
permès.................................................................... €8,00
Amb el següent desglossament:
*Fins a 30 minuts.................................................... 0,20 €
*De 31 fins a 55 minuts increment de.......0,03 € cada minut
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*De 56 a 75 minuts increment de ............0,04 € cada minut
*De 76 a 120 minuts increment de ..........0,05 € cada minut
El temps consecutiu màxim d’estacionament dins l’horari regulat
no serà superior a les dues hores.
C) Als estacionaments regulats amb horari limitat, senyalitzats com
a zona taronja (estacionaments de llarga durada), hi regiran
les següents tarifes per l’adquisició dels necessaris comprovants
horaris.
c.1.- Per als residents en cas de ser-hi dins dels sectors marcats:
Tarifa diària........................................................... € 0,40
El temps consecutiu màxim d’estacionament dins l’horari regulat
no serà superior a les quaranta-vuit hores.
c.2.-. Per als no residents o residents d’altres sectors:
Dia complert............................................................ € 1,00
El temps consecutiu màxim d’estacionament dins l’horari regulat
no serà superior a les quaranta-vuit hores.
2. No estaran subjectes al pagament d’aquesta taxa, les
persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb
discapacitat que estacionin els seus vehicles en aquestes zones
d’estacionament.
3. Reserva d’espai per a estacionament de vehicles de persones
titulars de targetes d’aparcament per a persones amb
discapacitat...............................................€ 147,31/anual.
La senyalització horitzontal i vertical se satisfarà conforme al previst
a la corresponent ordenança fiscal, i en cas de no estar prevista,
es repercutirà el cost íntegre del servei i materials utilitzats.
22. Casoris.
Els preus es desglossen de la següent manera:
Dissabtes matí .................................................... € 155,15
Divendres/Dissabtes tarda ................................... € 258,53
Els casoris que se celebrin de dilluns a divendres de 8h a 15h
no tributaran.
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23. Aprofitaments especials de béns de domini públic que
duguin a terme comunitats de veïns, entitats o persones físiques
o jurídiques sense ànim de lucre, dels regulats als apartats 13,
14, 16, 17 i 26 del present annex, en els casos de l’article 20è,
pagaran:
En general, una taxa mínima de ............................ € 19,31
Per l’ocupació de les casetes de venda de cupons de l’ONCE
serà de € 19,31 per caseta i any.
24. Com a norma general cap liquidació dels regulats als
apartats 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 i 26 del present
annex serà inferior a ............................................ € 19,31
25. Taxa per la tramitació del contracte de subministrament
d’aigua potable.
1. Per la tramitació municipal del contracte pel subministrament
d’aigua potable, l’interessat haurà de pagar ........... € 10,96
26. Qualsevol altra ocupació no prevista en els apartats
precedents, per m2 o fracció:
a) A l’any .......................................................... € 135,86
b) Al mes ............................................................ € 11,22
c) Per dia ............................................................. € 0,49
27. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal per a la realització de rodatges
cinematogràfics, de videos i sessions fotogràfiques de caràcter
publicitari o comercial a la via pública.
a) Rodatges:
Per cada 100 m2 de superfície o fracció...........€ 173,94/dia
Es considerarà que la superfície mínima d’ocupació a autoritzar
serà de 100 m2/dia.
b) Sessions fotogràfiques:
Es liquidarà el 25% del que resultaria una vegada efectuat el
càlcul, aplicant la taxa per rodatges.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÓBIL
Article 1r Naturalesa i objecte. D’acord amb allò que disposen els articles
133.2 i 142 de la Constitució, l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i específicament,
l’article 15, 20 a 27 i 57 del Text Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Tarragona acorda
la imposició i ordenació d’una taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl de les
vies públiques municipals en el terme municipal de Tarragona, a
favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, que
es regirà pels esmentats preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada
en aquesta Ordenança la utilització privativa o l’aprofitament especial, total o parcial, constituïts, directa o indirectament, en el
vol, el sòl i el subsòl de les vies públiques municipals en el terme
municipal de Tarragona, per les empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil, encara que no hagin sol·licitat o obtingut la
corresponent llicència, autorització o concessió.
Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que,
per la seva naturalesa, depenguin o estiguin relacionats, directa o
indirectament, amb l’aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la
via pública.
Article 3r Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en concepte de contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, mitjançant
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o altra tècnica que
disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini
públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del
seu caràcter públic o privat, així com altres anàlogues, tant si són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuen
o es presten els serveis de comunicacions, com si, no essent titulars
de les esmentades xarxes, hi fan ús accedeixen o s’interconnecten
a aquestes xarxes.

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ

Edició gener 2009

OF 16. 1

2. Podran ser considerats successors o responsables, solidària o
subsidiàriament, de les obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les persones
físiques, jurídiques o les entitats de l’article 35.4 de la Llei General
tributària en els supòsits establerts en la mateixa i la normativa de
desenvolupament.
Article 4t

Responsabilitats. En el cas que l’aprofitament especial comporti la
destrucció o el deteriorament del domini públic local, el beneficiari, la persona o l’entitat en qüestió està obligat, independentment
del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de
les despeses de reconstrucció o reparació respectives i a dipositarne prèviament l’import.

Article 5è Meritament i periode impositiu
1. El meritament de la taxa que regula aquesta Ordenança es
produirà en el moment de sol·licitar la llicència, quan es tracti de
concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, o en el moment en què s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial
en cas que no sigui necessària llicència prèvia o autorització o
aquesta no s’hagi sol·licitat.
S’entendrà que la utilització privativa o aprofitament especial
s’inicia a partir del moment en que s’hagi començat a prestar el
servei de telefonia
2. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’extengui
a diversos exercicis, el meritament es produirà l’1 de gener de
cada any.
3. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels
supòsits d’inici o cessament en l’ús privatiu o aprofitament especial
del domini públic municipal, casos en que procedirà 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.
Article 6è Quota tributària. Per determinar la quantia de la taxa s’aplicarà la
següent fórmula
NAEtm x IMOa x 0,015
Essent,
NAEtm = Número d’abonats (post-pagament) de l’empresa en el
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terme municipal de Tarragona
IMOa = Ingrès mig d’operacions per abonat (post-pagament), segons la següent fórmula:
IMOa = IOm / NAEt
IOm = Ingrés total per operacions de l’empresa, en tot
el territori nacional, inclòs els derivats tant d’abonats
(post-pagament) com de pre-pagament.
NAEt = Número total d’abonats (post-pagament) de l’empresa en tot el territori nacional
Article 7è

Gestió, liquidació i recaptació
1. Els obligats tributaris hauran de presentar a l’Ajuntament,
abans del 30 d’abril de cada any, una declaració referida a l’any
anterior, amb el contingut següent:
a. Número total de línies postpagament dels abonats en tot el territori estatal.
b. Número total de línies postpagament dels abonats en el terme
municipal de Tarragona.
c. Import total dels ingressos per operacions de comunicacions
mòbils en tot el territori estatal.
L’Ajuntament notificarà a cada obligat tributari liquidacions tributàries amb caràcter trimestral, que tindran el caràcter de provisionals. Aquestes liquidacions trimestrals estaran basades en les dades per ell declarades, que s’elevaran al resultat d’aplicar el 25%
a l’import de la quota tributària calculada de conformitat amb
l’article 6è d’aquesta Ordenança, aplicant les dades del període
impositiu anterior al que es merita.
Els ingressos efectuats pel subjecte passiu en cada liquidació trimestral, tindrà el caràcter de pagament a compte de la liquidació
definitiva a efectuar per l’Ajuntament.
2. Un cop comprovades les dades declarades pel subjecte passiu
del període impositiu objecte de liquidació amb les dades que
constin en l’Informe emès per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions l’Administració tributària municipal notificarà la
liquidació definitiva de la taxa, que es calcularà d’acord amb el
que estableix l’article 6è d’aquesta Ordenança.
3. L’import a ingressar serà la diferència entre la liquidació definitiva i els pagaments a compte trimestrals que s’hagin efectuat. En el
supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a l’Ajuntament
es compensarà en el primer pagament a compte o en els successius, i en el cas que l’import de l’excés sigui superior als pagaments a compte previstos per a l’any següent, es procedirà a la
devolució de l’excés.
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Article 8è En tot allò no previst en la present Ordenança fiscal, s’estarà al
que disposa l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de les taxes
per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, i l’Ordenança núm. 1, General de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de Dret públic.
Article 9è DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta Ordenança fou aprovada definitivament mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde Delegat de l’Àrea de
Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis Centrals i Contractació
de data 25 de novembre de 2008, en virtut de l’acord del Consell
Plenari de 29 de setembre de 2008, mitjançant el qual es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa
va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions,
Entrarà en vigor l’1 de gener de 2009 i mantindrà la seva vigència fins que l’Ajuntament acordi la seva modificació o derogació.
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ORDENANÇA NÚMERO 17,
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

I. NATURALESA I FONAMENT
Article 1r

1. De conformitat amb el que es preveu en relació amb l’article
41 de la Llei 39/1988 (actualment del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004), aquest Ajuntament estableix els preus
públics per la prestació de serveis públics o la realització
d’activitats de la seva competència.
2. L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es
regirà per aquesta Ordenança, pel que es regula en el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, i supletòriament, per la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, i el Reglament
General de Recaptació.

Article 2n

Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions
pecuniàries que es satisfacin per la prestació de serveis o la
realització d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan,
prestant-se també pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària
per part dels administrats.
II. OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3r

Estan solidàriament obligats al pagament els qui sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació d’un servei o activitat per les que hagin
de satisfer-se preus públics.
III. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ

Article 4t

1. L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la
prestació del servei o la realització de l’activitat, o des del moment
en que s’utilitzi un servei públic.
IV. DIPÒSIT PREVI

Article 5è

Per a la prestació del servei o activitat caldrà que per part de
l’obligat al pagament es realitzi dipòsit previ de l’import total.
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V. ESTABLIMENT I FIXACIÓ
Article 6è

1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis, serà
com a mínim el cost del servei o de l’activitat practicada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès
públic que així ho aconsellin, l’entitat local podrà fixar preus
públics per sota dels límits previstos en l’apartat anterior. En
aquests casos serà necessària l’adopció de les previsions
pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència
resultant d’existir aquesta.

Article 7è

1. En tots els expedients de fixació o modificació de preus públics
ha de figurar una memòria econòmica-financera que justifiqui
les tarifes que es proposen i el grau de cobertura financera
dels costos corresponents.
2. Les tarifes dels diferents preus públics seran les que figuren en
l’annex d’aquesta Ordenança.
VI. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT

Article 8è

1. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta
Ordenança neix en el moment en que s’iniciï la prestació del
servei o la realització de l’activitat, podent però exigir en tots
els casos el dipòsit previ del seu import total.
2. Quan es tracti de cursos, colònies i ensenyament de tot tipus,
en el moment de formalitzar-ne la matrícula o la inscripció.
3. Quan es tracti d’altres serveis o activitats, en el moment d’inici
de la prestació del servei o realització de l’activitat, podent-se
però, com ja s’ha dit, exigir el dipòsit previ.
4. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu,
el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la
devolució de l’import corresponent o, tractant-se d’espectacles
el canvi de les entrades quan això sigui possible.
5. Els deutes per preus públics podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.
VII. FORMA DE PAGAMENT

Article 9è

OPP 17. 2

1. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines de
la Recaptació Municipal, o a les entitats de crèdit que
l’Ajuntament designi com a col·laboradores, o en el mateix
recinte, local o oficina de lliurament i recepció.
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2. El pagament dels preus públics es podrà realitzar mitjançant la
utilització d’efectes timbrats.
Article 10è

1. La persona que efectuï el pagament d’un preu públic tindrà
dret al lliurament d’un justificant del pagament realitzat.
2. Els justificants del pagament són, segons els casos:
a) Rebut o factura.
b) El resguard o segell justificant d’haver fet el pagament en
una entitat de crèdit col·laboradora.
c) Els efectes timbrats que s’adheriran al títol de la llicència,
permís o autorització.
d) Els bitllets o tiquets d’entrada.
e) Qualsevol altre document al qual l’Alcaldia atorgui caràcter
de justificant del pagament.

Article 11è

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones
obligades al pagament dels preus públics, les declaracions
o aportacions d’informació que consideri necessàries per a
determinar les dades o elements referents als serveis, i que
calguin per a l’aplicació de les tarifes.
2. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les
dades esmentades o impedeixin les comprovacions oportunes,
l’Administració procedirà a determinar l’import del preu públic,
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs
adients, i practicarà i notificarà la liquidació que si s’escau
correspongui.

Article 12è

1. Els deutes derivats dels preus públics vençuts i no satisfets
s’exigiran utilitzant els procediments previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les altres lleis i disposicions estatals
reguladores de la matèria.

Article 13è

L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin
normes específiques que ho prohibeixin, la prestació del
servei quan les persones obligades al pagament incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades,
quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les
quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels
preus públics i interessos de demora acreditats.
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VIII. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present ordenança, en relació al
text anterior, entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any 2014 i
romandrà vigent fins que no s’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança, en
relació al text anterior, van esdevenir definitivament aprovades
en virtut de l’acord del Consell Plenari de 30 de setembre
de 2013, mitjançant el qual es va determinar que si dins del
termini d’exposició pública no es produïen reclamacions, aquest
s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir al
no haver-se presentat al·legacions.
Els preus a aplicar pel Patronat Municipal d’Esports, pel Patronat
Municipal de Turisme, per l’Ensenyament d’Adults, per l’Escola
Municipal de Música i per les Llars d’Infants Municipals, s’han
publicat en annexos a banda de l’annex general de tarifes.
Els preus a aplicar per a la venda de productes de Tarraco Viva,
s’han publicat en un annex a banda de l’annex de tarifes.
Els preus a aplicar pel Laboratori Municipal: Unitat Tècnica de
Salut Pública i Unitat Tècnica de Medi Ambient, s’han publicat
en un annex a banda de l’annex de tarifes, per acord del Consell
Plenari en sessió celebrada el 3 d’abril de 2020.
Disposició transitòria
Es demora l’inici de l’exacció del preu per al servei de transport
adaptat fins als centres ocupacionals, així com la normativa que
ha de regular-lo, fins que s’estableixi la seva entrada en vigor per
acord del Consell Plenari d’aquest Ajuntament.
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ANNEX
TARIFES DELS PREUS PÚBLICS

1. Prestació de serveis per actes socials, culturals, esportius i
festius:
A) Les tarifes per la prestació de serveis per part de l’Ajuntament per
actes culturals, esportius i festius, organitzats per associacions,
entitats, particulars, etc., seran les següents:
- Tanques, per unitat/dia ..........................................€ 2,22
La cessió de les tanques quedarà supeditada a les necessitats
sobrevingudes d’interès públic i en aquest sentit, podran no ser
autoritzades cessions durant els dies de les Festes Majors de la
ciutat (Santa Tecla i Sant Magí), així com altres dates festives en
que es realitzi qualsevol activitat organitzada per l’Ajuntament
(carnaval, 11 de setembre, Nadal, etc...).
Sens perjudici del pagament del preu públic de les tanques,
caldrà satisfer el corresponent import de la taxa per la utilització
privativa i l’aprofitament especial del domini públic, segons
l’establert al punt 17 de l’annex de tarifes de l’Ordenança
fiscal núm. 15.
TARIFA REDUÏDA: Sens perjudici de l’establert en els paràgrafs
anteriors, cas que la cessió de les tanques sigui en favor d’una
entitat sense ànim de lucre, per activitats pròpies de l’entitat
i sense finalitats lucratives, s’acreditarà una tarifa única de €
19,49, amb independència dels dies i metres reals d’ocupació
de les tanques.
- Cabines de propaganda, per unitat......................€ 11,32
- Garlanda, sense bombeta, per cada metre lineal per dia,
col·locada ......................................................... € 3,30
- Garlanda, sense bombeta, per cada metre lineal/dia, sense
col·locar .............................................................€ 0,67
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TARIFA REDUÏDA: Sens perjudici de l’establert en els paràgrafs
anteriors, cas que les garlandes siguin sol·licitades per entitats
sense ànim de lucre, per activitats pròpies de l’entitat i sense
finalitats lucratives, s’acreditarà una tarifa única de € 19,49,
amb independència dels dies i metres reals, ja sigui col·locades
o sense col·locar.
- Camió-grua-cistella, per cada hora.........................€ 40,11
- Camió-grua-cistella amb ajudant, per cada hora .....€ 53,82
- Focus, per unitat/dia (projectors)..............................€ 3,30
- Neteja abocaments solars per la realització de diversos actes
(sempre que no siguin municipals), per m2..................€ 1,12
- Graves (diferents tipus), per m2................................€ 0,49
- Regar Camp de Futbol, per cada servei..................€ 68,86
- Treure qualsevol tipus d’anuncis o publicitat (tanques, rètols,
pancartes, etc.)..................................................segons cost
B) Preu públic per la instal·lació de torretes de planta verda per
a l’ornat de desfilades i reunions:
Per una unitat .......................................................€ 89,03
Per cada unitat addicional .....................€ 3,30, amb un
màxim de 20 unitats. En aquells casos en que se sol·licitin més
de 20 unitats, la unitat que faci 21 acreditarà l’import de €
89,03 i per cada unitat addicional € 3,30.
C) Preu públic pel muntatge i desmuntatge d’empostissats,
mòbils i desmuntables:............................... € 7,74/m2 i dia.
La superfície mínima de les cessions serà de 32 m2. Únicament
es concediran cessions per superfícies superiors múltiples de
32 m2.
El termini màxim de la cessió serà de 4 dies, acreditant-se per
cada dia que excedeixi d’aquest termini el preu/ m2 establert
incrementat en un 1%.
La cessió dels empostissats quedarà supeditada a les
necessitats sobrevingudes d’interès públic i en aquest sentit,
no s’autoritzaran cessions durant els dies de les Festes Majors
de la ciutat (Santa Tecla i Sant Magí), així com altres dates
festives en que es realitzi qualsevol activitat organitzada per
l’Ajuntament (carnaval, 11 de setembre, Nadal, etc...).
PR. PUB. 2
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Sens perjudici del pagament del preu públic pel muntatge i
desmuntatge d’empostissats, caldrà satisfer el corresponent
import de la taxa per la utilització privativa i l’aprofitament
especial del domini públic, segons l’establert al punt 17 de
l’annex de tarifes de l’Ordenança fiscal núm. 15.
TARIFA REDUÏDA.- Sens perjudici de l’establert en els paràgrafs
anteriors, cas que la cessió dels empostissats sigui en favor
d’una entitat sense ànim de lucre, per activitats pròpies de
l’entitat i sense finalitats lucratives, s’acreditarà una tarifa
única de € 19,49, amb independència dels dies i metres reals
d’ocupació de l’empostissat.
2. Dipòsit i custòdia de béns i materials a les dependències
municipals, per m2 i mes....................................... € 32,77.
3. Utilització dels serveis públics
El preu a satisfer per la utilització dels WC traslladables, de
sistema automàtic .................................................. € 0,53.
4. Preus de venda dels catàlegs de les exposicions a efectuar en
l’espai de l’Antic Ajuntament ................................... € 4,40
5. Preu del catàleg editat amb les reproduccions dels cartells inclosos
en les dues exposicions celebrades sobre la “història dels cartells de
la Setmana Santa durant aquest segle”.....................€ 19,40
6. Preu de venda dels catàlegs de les exposicions a efectuar al Tinglado
2 del Moll de Costa .................................................€ 13,95
7. Venda d’articles diversos de la Conselleria de Patrimoni Històric:
Samarretes..............................................................€
Llapis......................................................................€
Llibretes..................................................................€
Punts de llibre..........................................................€
Punts de llibre “Tarragona 2016”...............................€
Clauers...................................................................€
Pòsters....................................................................€

8,55
1,20
3,50
1,20
4,40
6,10
3,35

Petites històries:
Pequeña historia de Tárraco....................................€
Petita història de Tarragona medieval........................€
Pequeña historia de Tarragona medieval...................€
Petita història de la Rambla.....................................€
Pequeña historia de la Rambla.................................€
Pequeña historia de la Tarragona moderna................€
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CD’s:
M. Martorell (coord.): Nuclis de Ponent. Tarragona....€ 6,65
M. Martorell (coord.): Itineraris històrics. Tarragona....€ 6,65
M. Martorell (coord.): La Rambla. Tarragona.............€ 6,65
Altres publicacions:
Planimetria arqueològica de Tarragona...................€ 80,00
La fixació del preu públic pels béns no relacionats en l’apartat
anterior serà el cost de realització més el 75%, arrodonint-se el
resultat, d’acord amb els criteris establerts a l’ordenança núm.
1 general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic.
8. Preu per al servei de transport adaptat fins als centres
ocupacionals:
El preu públic serà abonat atenent als següents criteris:
Renda per
càpita
IRSC (*) Inferior a l’IRSC
anual
Superior a
l’IRSC anual

% bonificació

Preu/usuari/mes

100%

€0

0%

€ 48,68

(*) IRSC.- Indicador de renda de suficiència de Catalunya
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18
REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/85, 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 (actualment del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004), aquest Ajuntament estableix l’Ordenança
Reguladora de les Contribucions Especials, les normes de la qual
s’atenen al que disposa l’article 58 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.
II. FET IMPOSABLE

Article 2n

1. El fet imposable de les contribucions especials estarà constituït per
l’obtenció per part del subjecte passiu d’un benefici o d’un augment
del valor dels seus béns com a conseqüència de la realització
d’obres públiques o de l’establiment o ampliació de serveis públics
de caràcter municipal per aquest Ajuntament.
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la mera realització
d’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 pels
subjectes passius siguin utilitzades efectivament unes o altres.

Article 3r

1. Als efectes del disposat en l’article precedent, tindran la consideració
d’obres i serveis municipals els següents:
A) Els que dintre de l’àmbit de la seva competència realitzi o estableixi
el municipi per atendre els fins que li siguin atribuïts.
S’exclouen les obres que realitzi a títol de propietari dels seus
béns patrimonials.
B) Els que realitzi o estableixi aquest municipi per haver estat atribuïts
o delegats per altres entitats públiques, i aquells la titularitat dels
quals, conforme a la Llei, hagués assumit.
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C) Els que es realitzin o estableixin per altres entitats públiques o
pels 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 encara que fossin
realitzades o establertes per:
a) Organismes autònoms o societats mercantils si l’únic titular del seu
capital social fos l’Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d’aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
3. Les contribucions especials són tributs de caràcter finalista i el
producte de la seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar
les despeses de l’obra o de l’establiment o ampliació de servei per
la raó que haguessin estat establertes i exigides.
Article 4t

OF 18. 2

Aquest Ajuntament podrà acordar la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres i serveis següents:
a) Per l’obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les
calçades.
b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de
distribució d’aigua, de xarxes de clavegueram i desguassos
d’aigües residuals.
c) Per l’establiment i substitució de l’enllumenat públic i per la
instal·lació de xarxes de distribució d’energia elèctrica.
d) Per l’eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja
obertes i pavimentades, i per la modificació de les rasants.
e) Per substitució de calçades, voreres, abeuradors i boques de
regatge de les vies públiques urbanes.
f) Per l’establiment i ampliació del servei d’extinció d’incendis.
g) Per la construcció d’embassaments, canals i altres obres per a la
irrigació de finques.
h) Per la realització d’obres de recaptació, embassament, dipòsit,
conducció i depuració d’aigües per l’abastament.
i) Per la construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals i
col×lectors generals.
j) Per la plantació d’arbrat en carrers i places i per la construcció
i ampliació de parcs i jardins que siguin d’interès per a un
determinat barri, zona o sector.
k) Pel desmuntatge, terraplenament i construcció de murs de
contenció.
l) Per la realització d’obres de dessecació, de sanejament i de defensa
de terrenys contra avingudes i inundacions, i per la regulació i
desviació de cursos d’aigua.
m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l’allotjament de
xarxes i canonades de distribució d’aigua, gas i electricitat, i
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perquè siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicació i
informació.
n) Per la realització, l’establiment o l’ampliació de qualsevulla altres
obres o serveis municipals.
III. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 5è

1. No s’aplicaran més exempcions i bonificacions que les legalment
establertes.
2. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials,
les quotes que haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, en
el seu cas, l’import de les bonificacions no podran ésser objecte de
distribució entre els altres subjectes passius.
IV. SUBJECTES PASSIUS

Article 6è

1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions
especials les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, General Tributària, especialment
beneficiades per la realització de les obres o per l’establiment o
ampliació dels serveis que originen l’obligació de contribuir.
2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior, es consideraran
persones especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials, per realització d’obres o
establiments o ampliació de serveis que afectin béns immobles:
els seus propietaris.
b) En les contribucions especials, per realització d’obres o
establiments o ampliació de serveis a conseqüència d’explotacions
empresarials: les persones o entitats titulars d’aquestes.
c) En les contribucions especials, per l’establiment o ampliació de
serveis d’extinció d’incendis: a més dels propietaris dels béns
afectats, les companyies d’assegurances que desenvolupin
l’activitat en el ram, en aquest terme municipal.
d) En les contribucions especials, per construcció de galeries
subterrànies: les empreses subministradores que hagin d’utilitzarles.

Article 7è

1. Sense perjudici, en el seu cas, del que es disposa en l’article
anterior, les contribucions especials recauran directament sobre les
persones naturals o jurídiques que apareguin en el Registre de la
propietat, com a propietaris i posseïdors 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
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per les obres o serveis, en la data de termini d’aquelles o en la del
començament de la presentació d’aquestos.
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació
de la comunitat de propietaris facilitarà a l’Administració local el
nom dels copropietaris i el coeficient de participació en la comunitat
a fi de procedir al gir de les quotes individuals. De no fer-se així,
s’entendrà acceptat que es giri una única quota, tenint en compte
que de la seva distribució se n’ocuparà la pròpia comunitat.
V. BASE IMPOSABLE
Article 8è

1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda,
com a màxim, pel 90 per 100 del cost que aquest Ajuntament suporta
per la realització de les obres o per l’establiment o ampliació dels
serveis.
2. L’esmentat cost estarà integrat pels següents conceptes:
a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de
direcció d’obres, plans i programes tècnics.
b) L’import de les obres per realitzar o dels treballs d’establiment o
ampliació de serveis.
c) El valor dels terrenys que haguessin d’ocupar permanentment
les obres o serveis, llevat que es tracti de béns d’ús públic, de
terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament a l’Ajuntament, o
el d’immobles cedits segons s’estableix en l’article 145 de la Llei
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
d) Les indemnitzacions procedents per l’enderroc de construccions,
destrucció de plantacions, obres o instal·lacions, i les que
hagin d’abonar-se als arrendataris dels béns que hagin d’ésser
enderrocats o ocupats.
e) L’interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi
hagués d’apel·lar al crèdit per finançar la porció no coberta per
contribucions especials o la coberta per aquestes en cas del seu
fraccionament general.
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de
mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes de càlcul de les quotes corresponents.
4. Quan es tracti d’obres i serveis, a què es refereix l’article 3r, 1.c)
de la present Ordenança, o de les realitzades per concessionaris
amb aportacions del municipi a què es refereix l’apartat 2.b) del
mateix article, la base imposable de les contribucions especials es
determinarà en funció de l’import d’aquestes aportacions, sense
perjudici de les que puguin imposar altres administracions públiques
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per raons de la mateixa obra o servei. En tot cas, es respectarà el
límit del 90 per 100 al qual es refereix l’apartat primer d’aquest
article.
5. Als efectes de determinar la base imposable, s’entendrà per cost
suportat pel municipi la quantia resultant 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, tal
i com estableix l’article 31 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.
Article 9è

Prèviament als acords d’imposició i ordenació de contribucions
especials, la Comissió Informativa analitzarà per la determinació de
l’àmbit d’afecció d’aquestes, per l’execució del projecte o projectes
d’obres, i dels percentatges que aniran a càrrec dels contribuents i
de l’Ajuntament, en base als criteris previstos a l’art. 32 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004.

Article 10è

1. La Corporació determinarà, en l’acord d’ordenació respectiu, el
percentatge del cost de l’obra suportat per la qual constitueixi, en
cada cas concret, la base imposable de la contribució especial que
es tracti, sempre amb el límit del 90 % a què es refereix l’article 8è
de la present Ordenança.
2. Amb caràcter general i sempre que les quotes resultants pel 70%
de les finques d’us residencial afectades, i un cop efectuat l’estudi
previ, no superin el límit de 127 e, s’aplicaran els percentatges
del:
70% Contribuents
30% Ajuntament
Si es supera aquest límit, es farà un estudi amb les projeccions
necessàries, per tal de conèixer quins han d’ésser els percentatges
de participació per a que el 70 % de les quotes individuals estiguin
compreses no superin el límit de 127 e, i s’aplicaran els coeficients
que en resultin, sempre que aquest nou criteri de repartiment
s’adeqüi al principi d’igualtat i justa distribució de les càrregues
tributàries.
Els criteris anteriors s’aplicaran amb caràcter general. Tanmateix no
impediran que, quan es donin circumstàncies diferents a les aquí
contemplades, bé sigui perquè les obres d’enllumenat afectin a vies
urbanes equiparables, en tot o en part, a sistemes generals, o bé el
criteri no s’adeqüi al principi d’igualtat, la Corporació, motivadament,
pugui adoptar altres criteris de repartiment.
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VI. QUOTA TRIBUTÀRIA
Article 11è

1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre
els subjectes passius, tenint en compte la classe i naturalesa de les
obres i serveis, amb subjecció a les regles que estableix l’article 32.1
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004.
2. En el cas que s’atorgués, per a la realització de les obres o
l’establiment o ampliació dels serveis del municipi, una subvenció o
auxili econòmic per a qui tingués la condició de subjecte passiu de
les contribucions especials que s’exaccionessin per tal raó, l’import
de tal subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la
quota de la respectiva persona o entitat. L’excés, si hi fos, s’aplicarà
a reduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.

Article 12è

1. En tota classe d’obres, quan a la diferència del cost per unitat dels
diferents trajectes, trams o seccions de l’obra o servei, no correspongui
anàloga diferència en el grau d’utilitat o benefici per als interessats,
totes les parts del pla corresponent seran considerades en conjunt a
efectes del repartiment, i, en conseqüència, perquè la determinació
de les quotes individuals no s’atendrà només al cost especial del
tram o secció que immediatament afecti cada contribuent.
2. En el cas que l’import total de les contribucions especials es
repartís tenint en compte els metres lineals de façana dels immobles,
s’entendrà per finques amb façanes a la via pública no solament
les edificades en coincidència amb l’alineació exterior de l’illa,
sinó també les construïdes en blocs aïllats, qualsevol que fos la seva
situació referent a la via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte
de l’obra; en conseqüència, la longitud de la façana es mesurarà,
en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de
les circumstàncies de l’edificació, reculada, patis oberts, zones de
jardins o espais lliures.
3. Quan dues façanes estiguin formant xamfrà o s’ajuntin en
corba, es consideraran, a efectes del mesurament de la longitud
de la façana, la meitat de la longitud de xamfrà o la meitat del
desenvolupament de la corba, la qual se sumarà a les longituds de
les façanes immediates.
4. Quan una finca tingui façana a dos o més carrers, els mòduls a
aplicar es computaran proporcionalment als metres lineals de façana
afectats per l’obra en qüestió.
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VII. ACREDITACIÓ
Article 13è

1. Les contribucions especials s’acreditaran en el moment en què les
obres s’hagin executat o el servei hagi començat a prestar-s’hi. Si les
obres fossin fraccionades, l’acreditació es produirà per cada un dels
subjectes passius, des que s’hagin executat les corresponents a cada
tram o fracció de l’obra.
2. Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior, una vegada
aprovat l’acord concret d’imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà
exigir l’avançament del pagament de les contribucions especials en
funció de l’import del cost previst per a l’any següent. No podrà
exigir-se l’avançament d’una nova anualitat sense que hagin estat
executades les obres per les quals es va exigir el corresponent
avançament.
3. El moment d’acreditació de les contribucions especials es
tindrà en compte als efectes de determinar la persona obligada
al pagament de conformitat amb el que es disposa en l’article 6è
de la present Ordenança General, encara que en l’acord concret
d’ordenació figuri com a subjecte passiu qui ho fos amb referència
a la data d’aprovació i que hagués avançat el pagament de les
quotes, de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 2 del
present article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en
l’acord concret d’ordenació, i se li hagi notificat, transmeti els drets
sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període
comprès entre l’aprovació de l’esmentat acord i el del naixement de
l’acreditació, estarà obligat a donar compte a l’Administració local
de la transmissió efectuada, dins del termini d’un mes des de la data
d’aquesta, i, si no ho fes, l’esmentada Administració podrà dirigir
l’acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu
del citat expedient.
4. Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o
iniciada la prestació del servei, es procedirà a assenyalar els subjectes
passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i a girar
les liquidacions que procedeixin, i a compensar, com a lliurament
a compte, els pagaments avançats que s’haguessin efectuat. Tal
assenyalament definitiu es realitzarà per òrgans competents d’aquest
Ajuntament, i s’ajustaran a les normes de l’acord concret d’ordenació
del tribut per l’obra o servei de què es tracti.
5. Si els pagaments haguessin estat efectuats per persones que no
tinguin la condició de subjectes passius en la data de l’acreditació
del tribut o bé excedissin de la quota individual definitiva que els
correspongui, l’Ajuntament practicarà d’ofici la pertinent devolució.
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VIII. GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
Article 14è

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions
especials es realitzaran en la forma, termini i condicions que
s’estableixin 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 15è

1. Una vegada determinada la quota per satisfer, l’Ajuntament
podrà concedir-ne, a sol·licitud del contribuent, el fraccionament o
l’ajornament pel termini i condicions fixades a l’Ordenança núm.
1, General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus
públics municipals.
2. La falta de pagament donarà lloc a la pèrdua del benefici de
fraccionament, amb expedició de certificació de descobert per la
part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents.
3. En qualsevol moment, el contribuent podrà renunciar als beneficis
d’ajornament o fraccionament, mitjançant ingrés de la quota o d’una
part pendent de pagament i dels interessos vençuts, i la garantia
constituïda es cancel·larà.
4. De conformitat amb les condicions socio-econòmiques de la
zona en la qual s’executen les obres, la seva naturalesa i quadre
d’amortització, el cost, la base liquidable i l’import de les quotes
individuals, l’Ajuntament 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.
IX. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ

Article 16è

1. L’exacció de les contribucions especials requerirà la prèvia
adopció per part de l’Ajuntament de l’acord d’imposició de cada
cas concret.
2. L’acord relatiu a la realització d’una obra o l’establiment o ampliació
d’un servei que hagi de sufragar-se mitjançant contribucions especials
no podrà executar-se fins que no s’hagi aprovat la seva ordenació
concreta.
3. L’acord d’ordenació o ordenança reguladora serà d’inexcusable
adopció i contindrà la determinació del cost previst de les obres i
serveis, de la quantitat per repartir entre els beneficiaris i dels criteris
de repartiment. L’acord d’ordenació concret o ordenança reguladora
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es remetrà, en les altres qüestions, a la present Ordenança General
de Contribucions Especials.
4. Un cop adoptat l’acord concret d’ordenació de contribucions
especials, i determinades les quotes per satisfer, seran notificades
individualment a cada subjecte passiu si aquest o el seu domicili
fossin coneguts, i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran
formular recurs de reposició davant l’Ajuntament, que podrà versar
sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge
del cost que hauran de satisfer les persones especialment beneficiades
o les quotes assignades.
Article 17è

1. Quan aquest Ajuntament col·labori amb una altra entitat local en la
realització d’obres o establiments o ampliacions de serveis i sempre
que s’imposin contribucions especials, s’observaran les regles de
l’article 35 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.
2. En el supòsit que l’acord concret d’ordenació no fos aprovat per una
de les esmentades entitats, quedarà sense efecte la unitat d’actuació,
i adoptaran separadament, cada una d’elles, les decisions que
procedeixin.
X. COL·LABORACIÓ CIUTADANA

Article 18è

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se
en associació administrativa de contribuents i promoure la realització
d’obres o l’establiment o ampliació de serveis per l’Ajuntament,
comprometent-se a sufragar la part que correspongui aportar a
aquest Ajuntament quan la situació financera no ho permetés, a més
de la que correspongui segons la naturalesa de l’obra o servei.
2. Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització
de les obres o l’establiment o ampliació de servei promoguts per
l’Ajuntament podran constituir-se en associacions administratives
de contribuents en el període d’exposició al públic de l’acord
d’ordenació de les contribucions especials.

Article 19è

Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents
a que es refereix l’article anterior, l’acord haurà d’ésser pres per
majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, almenys, els
dos terços de les quotes que hagin de satisfer.
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XI. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 20è

1. En tot el relatiu a infraccions tributàries, a la seva qualificació i
a les sancions que els corresponguin en cada cas, s’aplicaran les
normes contingudes en la Llei General Tributària.
2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació
i cobrament de les quotes acreditades no prescrites.
XII. DISPOSICIONS FINALS
Primera. Les modificacions de la present Ordenança entraran en
vigor el dia 1 de gener de l’any 2009, una vegada hagin estat
publicades en el Butlletí Oficial de la Província, i mantindrà la seva
vigència fins que l’Ajuntament n’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança van ser declarades
definitivament aprovades, pel Decret del Tinent d’Alcalde delegat
de l’Àrea de Gestió Econòmica, Pressupostària, Serveis Centrals i
Contractació de data 25 de novembre de 2008, en virtut de l’acord
del Consell Plenari de 29 de setembre de 2008, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produeixen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19,
REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA

Article 1r

1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe
que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes
per a circular per les vies públiques, de qualsevol classe i
categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagués
estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre
no hagi causat baixa en aquestos. Als efectes d’aquest impost,
també es consideraran aptes els vehicles provistos de permisos
temporals i matrícula turística.
3. No estaran subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres
per antiguitat del seu model, puguin ésser autoritzats per a
circular excepcionalment amb ocasió d’exhibicions, certàmens o
curses limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs que arrossegats per vehicles de
tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a
750 Quilograms.
I. SUBJECTES PASSIUS

Article 2n

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents,
les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, sempre i quan consti
al seu nom el vehicle en el seu permís de circulació.

Article 3r

En cas de transmissió de vehicles, el qui l’adquireix i radiqui en
aquest terme municipal, no vindrà obligat a satisfer l’impost si
hagués estat pagat per qualsevol altre posseïdor dins de l’exercici
en que es va fer la transmissió.
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II. QUOTES-PERÍODE IMPOSITIU ACREDITACIÓ DE L’IMPOST
Article 4t

1. Les quotes tributàries es determinen aplicant el coeficient
multiplicatiu que s’indicarà sobre les tarifes establertes en l’article
95.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març:
Potència i classe de vehicle
A) Turismes:
De menys de 8 hp
De 8 hp fins 11,99 hp
De 12 hp fins 15,99 hp
De 16 hp fins 19,99 hp
De 20 hp endavant
B) Autobusos (totes les categories)
C) Camions (totes les categories)
D) Tractors (totes les categories)
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats
per vehicles de tracció mecànica
F) Vehicles:
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de 126 a 250 cc
Motocicletes de 251 a 500 cc
Motocicletes de 501 a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

Coeficient multiplicatiu
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,61
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2. Les quotes tindran caràcter irreductible i s’acrediten el primer
de gener, llevat dels casos de noves matriculacions, de baixes
definitives o temporals que seran prorratejables per trimestres
naturals, que són els següents supòsits:
a) En cas d’alta per nova matriculació s’acreditarà l’impost des
del trimestre en què es produeixi l’adquisició del vehicle.
b) Les baixes definitives per desguàs o desaparició total del
vehicle, les baixes per exportació, i les baixes temporals
per sostracció o robatori del vehicle produiran efecte des
del trimestre següent a aquell en que consti la baixa en
l’esmentada Prefectura Provincial de Trànsit.
Article 5è

1. Autoliquidació de l’impost.
Els obligats al pagament hauran d’autoliquidar-lo, i utilitzaran
a tal efecte el model de declaració-autoliquidació establert
per l’Ajuntament, com a requisit previ a la matriculació,
o certificació d’aptitud per circular del vehicle davant la
Prefectura Provincial de Trànsit.
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2. Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura
Provincial de Trànsit, la reforma dels mateixos, sempre que
alteri la seva classificació a efectes d’aquest impost, així com
també en els casos de transferència, de canvi de domicili que
consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa dels
esmentats vehicles, hauran d’acreditar, prèviament, davant
l’esmentada Prefectura Provincial el pagament de l’últim rebut
presentat al cobrament de l’impost, sens perjudici de que sigui
exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots
els deutes per dit concepte acreditats, liquidats, presentats al
cobrament i no prescrits. S’exceptua de l’esmentada obligació
d’acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles
amb quinze o més anys d’antiguitat.
3. Les prefectures provincials de Trànsit no tramitaran els
expedients de baixa o transferència de vehicles, si no
s’acredita prèviament el pagament de l’impost, en els termes
establerts als apartats anteriors.
III. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 6è

1. Estaran exempts d’aquest impost els següents vehicles:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats
locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines
consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de
carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, externament identificats i a condició de reciprocitat en
la seva extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb
seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres
amb estatut diplomàtic.
També ho estaran, els vehicles respecte dels quals així es
derivi del disposat en tractats o convenis internacionals.
c) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a
l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
d) Els vehicles per a persones amb 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 (RCL 1999, 204, 427).
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Així mateix, estaran exempts els vehicles matriculats a nom
de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció
s’aplicarà mentre es mantinguin dites circumstàncies, tant
als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no
resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les
mateixes per més d’un vehicle, simultàniament.
A efectes del disposat en aquest paràgraf, es consideraran
persones amb minusvalidesa aquells que tinguin aquesta
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
e) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits
al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una
capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
f) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de la
Cartilla d’inspecció agrícola.
1. bis. Gaudiran d’una bonificació del 100%, les motocicletes
amb una antiguitat superior a 25 anys i els turismes amb una
antiguitat superior als 35 anys.
2. Els vehicles amb motor elèctric subjectes a aquest impost
gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota. Per a gaudir
d’aquesta bonificació, els interessats han d’acompanyar a l’escrit
de sol·licitud la fotocòpia de la documentació tècnica del vehicle.
Als vehicles bimodals (elèctric i gasolina) se’ls aplicarà, a la
quota de l’impost, la següent bonificació, atenent a la potència
de la classe de turisme:
De
De
De
De

8 fins 11,99 cavalls fiscals.................. 70%
12 fins 15,99 cavalls fiscals................. 50%
16 fins 19,99 cavalls fiscals................. 25%
20 cavalls fiscals en endavant ............... 0%

Els vehicles que utilitzin com a combustible gas natural comprimit,
d’altres gasos liquats o biogas, validats per l’Institut Català
d’Energia, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de
l’impost.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats han
d’acompanyar a l’escrit de sol·licitud la fotocòpia de la
documentació tècnica del vehicle, on s’acrediti la concurrència
del benefici fiscal.
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3. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les
lletres d) i f) de l’apartat 1 i per a gaudir de les bonificacions
establertes als punts 1.bis i 2 del present article, els interessats
hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques
del vehicle, la seva matrícula i causa del benefici, acreditant la
concurrència del mateix. Declarada aquesta per l’Administració
municipal, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
A més, en relació amb l’exempció prevista en el segon paràgraf
de la lletra d) de l’apartat 1, l’interessat haurà d’aportar el
certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent i
justificar el destí del vehicle establert en aquella lletra davant
l’Ajuntament. Quan la qualificació de la condició del disminuït
sigui de caràcter provisional, l’exempció que en el seu cas es
concedeixi tindrà com a màxim un període de validesa igual al
de la donada en la certificació, comptat des de la data de la
seva expedició. Transcorregut aquest període el vehicle tributarà
íntegrament per la quota que li correspongui llevat que l’interessat
sol·liciti novament l’exempció o la seva pròrroga acompanyada
de la certificació corresponent.
4. Vehicles d’època:
a) Als vehicles d’època que gaudeixin de més de trenta anys i no
sobrepassin els 35 anys d’antiguitat, se’ls aplicaran les tarifes
que s’assenyalen en el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
en funció de la potència i classe del vehicle.
b) Els interessats hauran de sol·licitar individualment que se’ls
apliqui aquesta bonificació, aportant la documentació
pertinent de la qual es desprengui l’antiguitat del vehicle.
5. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament
de l’impost, fins i tot quan la liquidació ha estat girada i encara
no ha adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeix
efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els
requisits establerts per a tenir-hi dret, en el moment del meritament
de l’impost.
IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 7è

Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i a la
determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en
cada cas, s’estarà al que disposa la Llei General Tributària i a les
disposicions que la complementin o desenvolupin.
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V. DISPOSICIONS FINALS
Article 8è

Les modificacions de la present Ordenança entraran en vigor,
prèvia publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, l’1
de gener de 2013 i, romandran vigents fins que no se n’acordi
la modificació o derogació.
La modificació de l’article 6.2, en la part referent a les
bonificacions aplicables als vehicles bimodals i als que utilitzen
com a combustible gasos validats per l’Institut Català d’Energia,
va entrar en vigor el dia 20 de desembre de 2016 i romandran
vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.

Article 9è

Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir
definitivament aprovades en virtut de l’acord del Consell Plenari
de 15 d’octubre de 2012, mitjançant el qual es va determinar
que si dins del termini d’exposició pública no es produïen
reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat, la
qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
La modificació de l’article 6.2, en la part referent a les
bonificacions aplicables als vehicles bimodals i als que utilitzen
com a combustible gasos validats per l’Institut Català d’Energia,
va esdevenir definitivament aprovada en virtut de l’acord del
Consell Plenari 30 de setembre de 2016, mitjançant el qual es
va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.

OF 19. 6

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ
Edició desembre 2016

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20,
REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

I. NATURALESA I FET IMPOSABLE
Article 1r

1. L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de
caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l’exercici
en territori nacional d’activitats empresarials, professionals o
artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i es trobin o
no especificades en les tarifes de l’impost.
2. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter
empresarial, professional o artístic, quan suposi l’ordenació per
compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o
d’un d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.
3. Tenen la consideració d’activitats empresarials, a efectes
d’aquest impost, les mineres, industrials, comercials i de serveis,
classificades en la secció 1a de les tarifes, aprovades pel Reial
Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
4. Tenen la consideració d’activitats professionals les classificades
en la secció 2a de les tarifes aprovades pel Reial decret legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s’exerceixin per
persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat
de les previstes en l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
exerceixi una activitat classificada en la secció 2a de les tarifes
haurà de matricular-se i tributar per l’activitat correlativa o
anàloga de la secció 1a d’aquelles.
5. Tenen la consideració d’activitats artístiques les classificades en
la secció 3a de les tarifes.
6. No té la consideració d’activitat econòmica la utilització de
mitjans de transports propis, ni la reparació en tallers propis.
7. Per a fixar l’exercici de les activitats en local determinat o no,
s’estarà a allò que disposen els apartats 2 i 3 de la regla 5 de
la Instrucció aprovada pel Reial decret 1175/1990.
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Article 2n

No constitueix fet imposable en aquest impost l’exercici de les
següents activitats:
a) L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que
haguessin figurat degudament inventariats com a immobilitzats
amb més de dos anys d’antelació a la data de transmetre’s, i la
venda de béns d’ús particular i privat del venedor, sempre que
els hagués utilitzat durant igual període de temps.
b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs
personals o serveis professionals.
c) L’exposició d’articles amb la finalitat exclusiva de decoració
o guarniment de l’establiment. Pel contrari, estarà subjecta a
l’impost l’exposició d’articles per a regalar als clients.
d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d’un sol acte o
operació aïllada.
II. EXERCICI DE LES ACTIVITATS GRAVADES

Article 3r

1. L’exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en
les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/90, de
28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de caràcter
empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà
a presentar la corresponent declaració d’alta i a contribuir per
aquest impost, llevat que la Instrucció aprovada per l’esmentat
Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.
2. L’exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol
mitjà admissible en dret i, en particular, pels considerats en
l’article 3 del Codi de Comerç.
III. CONCEPTE DE LOCAL

Article 4t

1. Als efectes d’aquest impost, es consideren locals les edificacions,
construccions i instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense
cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol
activitat empresarial o professional.
2. No té la consideració de local, a efectes d’aquest impost, allò
que s’assenyala en l’apartat 1 de la regla 6a de la Instrucció.
3. Es consideraran locals separats aquells que enumera l’apartat
2 de la regla 6a esmentada.
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IV. SUBJECTE PASSIU
Article 5è

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, sempre que es realitzin en territori nacional
qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
V. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6è

1. La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de
l’impost, d’acord amb els preceptes continguts al Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, i en les disposicions que la complementen
i desenvolupen, i els coeficients i les bonificacions previstes
per la Llei i, si s’escau, acordats per l’Ajuntament i regulats a
l’Ordenança fiscal.
El total del deute tributari és el resultat d’aplicar a la quota
tributària modificada pels quoficients previstos als articles 86
i 87 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, el recàrrec previst
a l’article 134.
2. Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals fixades
en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de
ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de
negocis del subjecte passiu.
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb l’establert en
el quadre que figura a l’article 86 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004.
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de
la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent
al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es
determinarà d’acord amb el previst en el paràgraf c) de l’article
82.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004.
3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades
per la seva aplicació, s’estableix, a l’empara de l’article 87 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la següent
escala de coeficients a raó de la categoria atorgada al carrer
on radiqui l’establiment, d’acord amb la relació de carrers i
categories annexes a la present Ordenança:
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Per
Per
Per
Per
Per
Per

carrers
carrers
carrers
carrers
carrers
carrers

de
de
de
de
de
de

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

categoria....................... 3,80
categoria...................... 3,70
categoria....................... 3,41
categoria....................... 3,04
categoria ...................... 2,68
categoria ........................... 1

4. Quan en la relació del nomenclàtor per a les exaccions sobre
activitats econòmiques i per a l’aplicació de diferents taxes
com a conseqüència de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic, i de la prestació de serveis públics o
la realització d’activitats administratives de competència local,
relatives o que afectin a activitats o explotacions econòmiques,
no hi figuri un carrer, es prendrà com a categoria per a aquest
la més baixa fins que l’Ajuntament no n’aprovi d’altra de forma
expressa.
5. Quan es tracti de locals que tinguin entrada a dues o més vies
públiques, classificades en diverses categories, s’aplicarà la
tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre
que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà,
accés directe al local o recinte.
VI. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITACIÓ
Article 7è

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan
es tracti de declaracions d’alta, que abastaran des de la data
d’inici de l’activitat fins al final de l’any natural.
2. A. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les
quotes seran irreductibles llevat quan, en els supòsits de declaració
d’alta, el dia d’inici de l’activitat no coincideixi amb l’any natural;
en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per a finalitzar l’any,
inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
2. B. Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l’exercici
de l’activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres
naturals, exclòs aquell en que es produeixi el dit 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.
3. Tractant-se d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes
per actuacions aïllades, l’acreditament es produeix per
la realització de cadascuna d’elles, i caldrà presentar les
corresponents declaracions.
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VII. GESTIÓ
Article 8è

1. L’impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta
Matrícula es formarà per part de l’Administració Tributària de
l’Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial i per
aquest Ajuntament pel que fa a les quotes de tipus municipal,
en virtut de l’assumpció per delegació de la gestió censal del
tribut. La matrícula estarà constituïda per censos comprensius de
tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques,
agrupats en funció del tipus de quota, nacional, provincial
o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions,
divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de
cada exercici es tancarà a 31 de desembre de l’any anterior
i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant
el dit any, per la qual cosa s’inclouran les declaracions de
variacions i baixes presentades fins al 31 de gener i que es
refereixin a fets anteriors a 1 de gener.
2. La matrícula constarà, per cada subjecte passiu i activitat, de:
a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número
d’identificació fiscal, cognoms i nom per les persones
físiques, denominació social completa, i l’anagrama, si és
el cas, per a les persones jurídiques, i denominació per les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària.
b) L’adreça de l’activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.
c) La denominació de l’activitat, el grup o epígraf que hi
correspon, els elements tributaris degudament quantificats i
la quota resultant d’aplicar les tarifes de l’impost.
d) L’exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici
fiscal aplicable.
e) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu
disposi a més de locals situats en aquest municipi en els
quals no s’exerceixi directament l’activitat, aquells a que es
refereix la lletra h), de la lletra F), de l’apartat 1, de la regla
14a de la Instrucció de l’impost, els citats locals figuraran en
la matrícula amb indicació de la seva superfície, situació i
quota corresponent al resultat de l’aplicació de les tarifes de
l’impost.
f) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu
disposi, exclusivament, de locals en els quals no s’exerceixi
directament l’activitat, aquells a que es refereix la lletra h),
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de la lletra F), de l’apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció
de l’impost, figuraran en la matrícula corresponent, amb les
dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal,
l’activitat que exerceix, i la superfície, situació i quota de
cada local. En aquest cas es farà constar en la matrícula que
es tracta de quotes integrades exclusivament amb l’element
tributari superfície.
3. En la matrícula figurarà el recàrrec provincial.
4. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest
Ajuntament des de l’1 al 15 d’abril.
5. La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva
exclusió o l’alteració de qualsevol de les dades, són actes
administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que
l’acte s’hagi dictat per aquesta Administració municipal, el
recurs de reposició previst a l’article 14.2 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, i contra la resolució d’aquest, reclamació
econòmica-administrativa davant el tribunal corresponent.
6. A. Els subjectes passius de l’impost sobre activitats econòmiques
estaran obligats a presentar declaració d’alta en la seva
matrícula.
Estaran, així mateix, obligats a presentar la declaració d’alta
en la matrícula els subjectes passius que s’apliquessin alguna
de les exempcions establertes en l’impost, quan no acompleixin
les condicions exigides per a la seva aplicació.
Els subjectes passius que desenvolupin activitats de les quals
la quota resultant sigui zero, bé perquè resulta de l’aplicació
de les tarifes o bé per haver-ho declarat així l’Administració
de l’Estat, no estaran obligats a presentar la declaració d’alta
a excepció de les agrupacions i unions temporals d’empreses
classificades en el grup 508 de la secció 1ª de les tarifes,
que hauran de presentar la declaració d’alta en la matrícula
d’acord amb allò que disposa l’apartat 3r de la regla 15ª de la
Instrucció de l’impost, aprovada en l’annex 2 del Reial decret
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
B. Les declaracions referides a l’apartat anterior es formularan
separadament per a cadascuna de les activitats, tal i com
disposa l’apartat 3r de la regla 10ª de la Instrucció de l’impost
i comprendran, entre d’altres dades, totes les necessàries per
qualificar l’activitat, la determinació del grup o epígraf i la
quantificació de la quota.
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Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els
quals no s’exerceixi directament l’activitat, als quals es refereix
la regla 14ª.1.F.h) de la Instrucció de l’impost, a més de la
declaració referida al paràgraf anterior, es presentarà una
declaració per cadascun dels locals esmentats, si bé, a efectes
de la liquidació posterior, únicament es considerarà l’element
tributari superfície.
C. Les declaracions d’alta a les quals es fa referència en el
paràgraf primer de l’apartat 1 hauran de presentar-se abans del
transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat. Les declaracions
d’alta a les que es refereix el paràgraf segon de l’apartat 1 es
presentaran durant el mes de desembre immediat anterior a
l’any en què el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per
l’impost.
D. Quan un subjecte passiu exerceixi activitats compreses en
un o varis grups o epígrafs als quals siguin d’aplicació notes
de les tarifes, o regles de la Instrucció, que impliquin augment
o disminució de la quota, haurà de fer constar expressament
en la declaració d’alta tal circumstància i consignar les notes o
regles que correspongui.
E. L’Ajuntament podrà requerir la documentació necessària per
justificar les dades declarades, així com la rectificació de les
errades o defectes de la declaració.
7. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració
comunicant les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, en
particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2
de la Instrucció, que es produeixin en l’exercici de les activitats
gravades i que tinguin transcendència a efectes de la seva
tributació per aquest impost. Cal presentar les declaracions de
variacions en el termini d’un mes, a comptar des de la data
en la qual es produí la circumstància que motiva la variació, i
sortiran efectes en la matrícula del període impositiu immediat
següent.
8. Els subjectes passius de l’impost que cessin en l’exercici d’una
activitat, per la qual figurin inscrits en la matrícula, estaran
obligats a presentar declaració de baixa en l’activitat. Aquestes
declaracions, cal presentar-les en el termini d’un mes, a comptar
des de la data en que es produí el cessament, i sortiran efectes
en la matrícula del període impositiu immediat següent.
Estaran també obligats a presentar la declaració de baixa en
la matrícula els subjectes passius que hi estiguin inclosos que
accedeixin a l’aplicació d’una exempció. Aquesta declaració
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es presentarà durant el mes de desembre immediat anterior a
l’any en què el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per
l’impost.
9. Les declaracions d’alta, variació o baixa es presentaran davant
aquesta Administració municipal, en la forma i models en que
es determini.
Article 9è

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels
actes dictats en via de gestió tributària, es realitzarà per aquest
Ajuntament i comprendrà la formació dels censos de l’impost, la
qualificació de les activitats econòmiques, l’assenyalament de les
quotes de tarifa, l’elaboració de la matrícula i, en general, totes
les funcions que integren la gestió censal de l’impost, en els termes
assenyalats en el paràgraf primer de l’article 91 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, i les funcions de concessió i denegació
exempcions de caràcter pregat, pràctica de les liquidacions,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients
de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que
s’interposin contra el dits actes i actuacions per la informació
i assistència al contribuent per formular les corresponents
declaracions.
El règim per liquidar les altes, atès que la gestió censal s’exerceix
per delegació, és l’autoliquidació. Així, els subjectes passius
presentaran la corresponent declaració-liquidació, abans del
transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat i en el model aprovat
per aquesta Administració municipal. L’ingrés es realitzarà en el
moment de la presentació de la declaració-liquidació corresponent.
En tractar-se de l’autoliquidació de l’impost, els actes s’entendran
notificats en el moment de la presentació de la corresponent
declaració-liquidació.
VIII. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 10è

1.

Estan exempts d’aquest impost:

a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com
els Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic
d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats
locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat
en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius
d’aquest impost en que es desenvolupi la mateixa.
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A aquests efectes, no es considerarà que s’ha produït l’inici de
l’exercici d’una activitat quan la mateixa s’hagi desenvolupat
anteriorment sota altra titularitat, circumstància que s’entendrà
que concorre, entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió
o aportació de branques d’activitat.
c) Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats
civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d’euros.
Pel que fa als contribuents per l’Impost sobre la Renda de no
Residents, l’exempció només abastarà als que operin a Espanya
mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import
net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
Als efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquest
paràgraf, es tindran en compte les següents regles:
1ª L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord
amb el previst en l’article 191 del text refós de la Llei de
Societats Anònimes, aprovat per Reial Decret legislatiu
1564/1989, de 22 de desembre.
2ª L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels
subjectes passius de l’Impost sobre Societats o dels
contribuents per l’Impost sobre la Renda de no Residents, el
del període impositiu el termini de presentació de declaració
dels quals per dits tributs hagués finalitzat l’any anterior al
del meritament d’aquest impost. En el cas de les societats
civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el
que correspongui al penúltim any anterior al del meritament
d’aquest impost. Si aquest període impositiu hagués tingut
una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra
de negocis s’elevarà a l’any.
3ª Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte
passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats
econòmiques exercides pel mateix.
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
pertanyents a aquest grup.
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A efectes de l’establert en el paràgraf anterior, s’entendrà
que els casos de l’article 42 del Codi de Comerç són els
recollits en la secció 1ª del capítol I de les normes per a
la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovats per
Reial Decret 1815/1991, de 20 de desembre.
4ª En el supòsit de 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 de Mutualitats
de Previsió Social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de
novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privades.
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments
d’ensenyament en tots els seus graus finançats 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, sense tenir ànim de lucre, estiguessin en règim de concert
educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o articles
d’escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensió o internat
i encara que per excepció venguin en el mateix establiment
els productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre
que l’import de la dita venda, sense utilitat per cap particular
o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de
matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i
sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter
pedagògic, científic, assistencial i d’ocupació que per
l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels minusvàlids
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers
dedicats a les dites finalitats, sempre que l’import de la dita
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es
destini exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al
sosteniment de l’establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en
virtut de tractats o convenis internacionals.
2. Els subjectes passius a què es refereixen els paràgrafs a), d),
g) i h) de l’apartat anterior no estaran obligats a presentar
declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
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3. El Ministre d’Hisenda establirà en quins supòsits l’aplicació de
l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 anterior
exigirà la presentació d’una comunicació dirigida a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària en la que es faci constar que
es compleixen els requisits establerts en aquest paràgraf per a
l’aplicació de l’exempció. Aquesta obligació no s’exigirà, en
cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques.
Els subjectes passius que hagin aplicat l’exempció prevista en el
paràgraf b) de l’apartat 1 anterior presentaran la comunicació,
si s’escau, l’any següent al posterior al d’inici de la seva
activitat.
A aquests efectes, el Ministeri d’Hisenda establirà el contingut,
el termini i la forma de presentació d’aquesta comunicació,
així com els supòsits en que haurà de presentar-se per via
telemàtica.
Pel que fa a les variacions que poden afectar a l’exempció
prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 anterior, s’estarà al
previst en el paràgraf tercer de l’apartat 2 de l’article 90 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004.
4. Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l’apartat
1 d’aquest article tindran caràcter pregat i es concediran, quan
procedeixi, a instància de part.
5. D’acord amb l’establert a l’article 88 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, sobre la quota de l’impost s’aplicaran en tot
cas, les següents bonificacions:
a) Les cooperatives, així com les unions, federacions i
confederacions de les mateixes i les societats agràries
de transformació tindran la bonificació prevista a la Llei
20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les
Cooperatives.
b) Una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent,
pels qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat professional,
durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa.
El període d’aplicació de la bonificació caducarà un cop
transcorreguts cinc anys des de l’acabament de l’exempció
prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 82
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004.
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6. Pel que fa a l’exempció de les fundacions i demés entitats sense
finalitats lucratives regulades a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, s’estarà al que la dita norma estableix.
7. Gaudiran d’una bonificació per creació d’ocupació, els
subjectes passius que tributin per quota municipal del grups
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507 (construccions) i els
833.1 (promoció de terrenys) i 833.2 (promoció d’edificacions),
que hagin increment el promig anual de la seva plantilla de
treballadors, amb contracte indefinit, durant el període impositiu
immediatament anterior al de l’aplicació de la bonificació,
en relació amb el període anterior a aquell, d’acord amb els
percentatges que es detallen a continuació:
Promig increment

% anual de bonificació

Del 5 al 15%
De més del 15%

5%
10%

En cap cas, s’ha de tenir en consideració com a increment de
plantilla el produït fora del terme municipal o per treballadors/
treballadores no empadronats/empadronades en el municipi
de Tarragona.
El nombre de treballadors/treballadores fixos es computarà
d’acord amb el que disposa la regla 14.1.b) de la instrucció
de l’IAE, aprovada per Reial decret legislatiu 1175/1990, de
28 de setembre.
Aquesta bonificació té caràcter pregat i haurà de sol·licitar-se
dins del primer trimestre de l’any en el que es pretengui que
tingui efectes.
8. Gaudiran d’una bonificació de la quota corresponent, per a
qui iniciï l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributi
per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a
la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament
d’aquella.
Primer exercici:
Segon exercici:
Tercer exercici:
Quart exercici:
Cinquè exercici:
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El període d’aplicació de la bonificació caducarà un cop
transcorreguts cinc anys des de l’acabament de l’exempció
prevista en el paràgraf b) de l’apartat 1 de l’article 82 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004.
IX. INSPECCIÓ
Article 11è

La inspecció d’aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament,
en el marc del corresponent acord de delegació i segons el
Reglament General d’Inspecció de Tributs i les concordants i
vigents ordenances general i fiscal.
X. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 12è

Atès que l’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació, la manca
d’ingrés de la quota corresponent, en el termini assenyalat en
l’article 9 de la present Ordenança, es tipificarà i sancionarà
d’acord amb allò que disposa la Llei General Tributària.
XI. DISPOSICIONS FINALS
Primera.- La derogació total o parcial de l’IAE, així com la seva
variació substancial no tindrà incidència directa en la vigència
del “nomenclàtor per a les exaccions sobre activitats econòmiques
i per a l’aplicació de diferents taxes com a conseqüència de la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic,
i de la prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local, relatives o que afectin
a activitats o explotacions econòmiques”, en tant que aquest
s’aplica, o pot ser d’aplicació, a d’altres ingressos de dret públic i
és la concreció dels criteris previstos a l’article 63 de l’Ordenança
núm. 1, general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
altres ingressos de dret públic.
Segona. Les modificacions de la present ordenança, en relació
al text anterior, entraran en vigor el dia 1 de gener de l’any
2014, i romandrà vigent fins que no se n’acordi la modificació o
derogació.
Les modificacions de la present Ordenança, en relació al text
anterior, van esdevenir definitivament aprovades en virtut de l’acord
del Consell Plenari de 30 de setembre de 2013, mitjançant el qual
es va determinar que si dins del termini d’exposició pública no es
produïen reclamacions, aquest s’entendria definitivament adoptat,
la qual cosa va esdevenir al no haver-se presentat al·legacions.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PREVISTA
A LA LLEI 3/1998

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1r

Fent ús d’allò que disposa l’article 58 de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i en concordança
amb l’article 20 de la mateixa Llei, sobre la base del que disposa
l’article 57 de la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració ambiental, els drets i taxes per la tramitació
municipal de les autoritzacions ambientals es regulen per la present
Ordenança.

Article 2n

Serà objecte d’aquesta exacció la prestació per part de l’Ajuntament, dels serveis tècnics i administratius dimanants de les sol·licituds
de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat, segons el procediment establert a l’article 13 i concordants de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, de que han d’estar proveïts els establiments o locals on
es desenvolupin qualsevol de les activitats previstes en l’annex I de
l’esmentada Llei.
II. FET IMPOSABLE

Article 3r

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació per part
de l’Ajuntament dels serveis i activitats tècniques i administratives
de competència local establerts a l’article 13 i concordants de la
Llei 3/98, per a la tramitació de les autoritzacions ambientals que
concedeix la Generalitat de Catalunya, a que es troben sotmeses
les activitats que es relacionen en l’annex I, de l’esmentada Llei.
Constituiran el fet imposable als efectes d’aquesta Ordenança els
casos següents:
a) Els establiments de primera instal·lació.
b) Els trasllats.
c) El canvi o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat.
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci que comportin
nova tramitació municipal.

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ

Edició gener 2009

OF 21. 1

e) Els controls inicials o periòdics, les revisions de les autoritzacions
i els canvis substancials.
III. SUBJECTE PASSIU
Article 4t

1. Són subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o
que resultin beneficiades o afectades per l’esmentada tramitació
de l’autorització ambiental.
2. Seran responsables de les obligacions tributàries derivades
d’aquesta Ordenança les persones físiques o jurídiques a què es
refereixen els articles 39 i 40 de la Llei General Tributària.
IV. QUOTA I MERITAMENT

Article 5è

L’import de la taxa no podrà excedir, en el seu conjunt del cost real
o previsible del servei o activitat de que es tracti.

Article 6è

L’import de la taxa regulada en la present ordenança estarà integrat
per una tarifa única irreductible de e 1.241,70 per cada autorització tramitada.

Article 7è

La present taxa es meritarà quan es presenti la sol·licitud que iniciï
l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o tramitarà sense que
s’hagi efectuat el pagament corresponent.
V. AUTOLIQUIDACIÓ

Article 8è

OF 21. 2

Per a la tramitació de les autoritzacions ambientals objecte
d’aquesta taxa, els subjectes passius estan obligats, prèviament,
a autoliquidar la taxa, per a la qual cosa utilitzaran l’imprès establert a l’efecte.
El pagament dels drets derivats d’aquesta taxa no suposarà en
cap cas la legalització de l’exercici de l’activitat.
Quan es produeixi acord denegatori de l’autorització, per part de la
Generalitat, es liquidarà també el 100% de la taxa.
En els casos de caducitat, renúncia i desistiment la liquidació provisional s’ajustarà a l’import únic i irreductible de la taxa.
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VI. BONIFICACIONS, REDUCCIONS I EXEMPCIONS
Article 9è

1. No s’aplicaran més beneficis fiscals que els legalment establerts.
VII. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 10è

La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el
que es preveu en la Llei General Tributària, en les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
VIII. DISPOSICIÓ FINAL

Article 11è

Les modificacions de la present Ordenança entraran en vigor l’1
de gener de l’any 2009 i romandrà vigent fins que no se n’acordi
la modificació o derogació.

Article 12è

Les modificacions de la present Ordenança van esdevenir definitivament aprovades mitjançant acord del Consell Plenari celebrat en
data 28 de novembre de 2008.
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22,
REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE
DESPESES SUMPTUÀRIES

Article 1r

Conforme al que disposen els articles 372 a 377, ambdós inclosos, del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, i per tal de donar compliment al que disposa l’article
6 de la Llei 6/91 que modifica la disposició transitòria de la Llei
39/1988, reguladora de les hisendes locals (actualment la disposició transitòria sisena del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004),
s’estableix l’impost municipal sobre despeses sumptuàries amb
subjecció a les normes d’aquesta ordenança fiscal.

Article 2n

L’impost municipal sobre despeses sumptuàries gravarà les àrees de
caça i pesca.
I. APROFITAMENT DE VEDATS PRIVATS DE CAÇA I PESCA

Article 3r

1. L’impost sobre despeses sumptuàries gravarà l’aprofitament dels
vedats privats de caça i pesca, sigui quin sigui el gaudi o la forma
d’explotació d’aquest aprofitament.
2. Pels conceptes de vedats privats de caça i pesca s’estarà al que
disposa la legislació administrativa específica en dita matèria.
II. SUBJECTES PASSIUS

Article 4t

1. Estan obligats a pagar l’impost en concepte de contribuents els
titulars dels vedats o bé les persones a qui correspongui, pel títol que
sigui, l’aprofitament de caça o pesca en el moment d’acreditar-se
l’impost.
2. Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels
béns vedats; aquest tindrà dret a exigir del titular de l’aprofitament
l’import de l’impost per tal de fer-lo efectiu al municipi en el terme del
qual radiqui la totalitat o la major part del vedat de caça o pesca.
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III. BASE IMPOSABLE
Article 5è

1. Base de l’impost. La base d’aquest impost serà el valor de l’aprofitament cinegètic o piscícola.
2. L’Ajuntament determinarà diferents tipus o mòduls per a classificar
les finques segons unitat de superfície o el rendiment que es desprengui d’aquestes per tal de determinar el valor de l’aprofitament.
IV. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6è

1. La quota tributària resultarà d’aplicar a la base imposable el
tipus de gravamen del 20 %.
2. L’impost serà anual i irreductible.
V. OBLIGACIÓ DE PAGAR L’IMPOST

Article 7è

L’impost s’acreditarà el 31 de desembre de cada any.
VI. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU

Article 8è

Els propietaris dels béns vedats, subjectes a aquest impost, hauran
de presentar a l’Administració municipal, dins del primer mes de
cada any, declaració de la persona a qui correspongui, pel títol que
sigui, l’aprofitament de caça o pesca. En aquesta declaració, que
s’haurà d’ajustar al model que determini l’Ajuntament, es faran constar les dades de l’aprofitament i les del titular.

Article 9è

Una vegada rebuda la declaració anterior l’Ajuntament practicarà
la comprovació oportuna i la liquidació corresponent, la qual serà
notificada al substitut del contribuent que l’haurà de pagar dins del
termini reglamentari, sense perjudici de poder interposar els recursos
que corresponguin.
VII. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Article 10è

OF 22. 2

En tot allò que fa referència a infraccions i sancions tributàries, a
llurs distintes qualificacions i a les accions investigadores escaients,
hom aplicarà el previst en el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, i en la
Llei General Tributària.
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VIII. DISPOSICIÓ FINAL
Primera. Les modificacions de la present Ordenança entraran en vigor el dia 1 de gener de 2005, una vegada hagin estat publicades
en el Butlletí Oficial de la Província, i mantindrà la seva vigència fins
que l’Ajuntament n’acordi la modificació o derogació.
Segona. Les modificacions de la present Ordenança van ser declarades definitivament aprovades, pel Decret del Tinent d’alcalde delegat
de l’Àrea de Gestió Econòmica i Pressupostària i Serveis Centrals de
data 9 de desembre de 2004, en virtut de l’acord del Consell Plenari
de 25 d’octubre de 2004, mitjançant el qual es va determinar que
si dins del termini d’exposició pública no es produïen reclamacions,
aquest s’entendria definitivament adoptat, la qual cosa va esdevenir
al no haver-se presentat al·legacions.
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NOMENCLÀTOR PER A LES EXACCIONS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
I PER A L’APLICACIÓ DE DIFERENTS TAXES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC,
I DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS O LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL, RELATIVES O QUE AFECTIN A
ACTIVITATS O EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES

CIUTAT
Abat, carrer de l’ ..............................................................
Adrià, carrer d’ ................................................................
Alcalde Lloret, plaça de l’ ..................................................
Alfred Opisso, carrer d’ .....................................................
Alguer, carrer de l’ ............................................................
Amadeus Mozart, carrer d’.................................................
Andorra, avinguda d’ .......................................................
Angels, plaça dels ............................................................
Anselm Clavé, carrer d’ .....................................................
Anselm Clavé, plaça d’ .....................................................
Antoni Agustí, carrer d’ .....................................................
Antoni Company i Fernández Córdoba, carrer .....................
Antoni Vivaldi, carrer d’.....................................................
Apodaca, carrer d’ ...........................................................
Arc d’en Toda, carrer de l’ .................................................
Arc de Sant Bernat, carrer de l’ ..........................................
Arc de Sant Llorenç, carrer de l’ .........................................
Argentina, avinguda de l’ ..................................................
Armanyà, carrer d’ ...........................................................
Arquebisbe Josep Pont i Gol, carrer ....................................
Arquitecte Rovira, carrer de l’ ............................................
Assalt, carrer de l’ ............................................................
Assemblea de Catalunya, carrer ........................................
August, carrer d’
Del carrer Sant Agustí al carrer Sant Francesc ....................
Del carrer Sant Francesc a l’av. Pau Casals .......................
Avinyò, carrer d’ ..............................................................
Balmes, carrer de .............................................................
Barcelona, carrer de .........................................................
Baró de les IV Torres, carrer del ..........................................
Baró de les IV Torres, passatge del .....................................
Beneficència, baixada de la ..............................................
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Bisbe Bonet, plaça del ......................................................
Bonaire, passatge de ........................................................
Brisamar, passatge ...........................................................
Budallera, camí de la .......................................................
Cabrits, plaça dels ...........................................................
Calderers, carrer dels .......................................................
Callao, carrer de .............................................................
Cañellas, carrer de ..........................................................
Caputxins, carrer dels ......................................................
Cardenal Arce Ochotorena, plaça del ................................
Cardenal Cervantes, carrer del ..........................................
Cardenal Vidal i Barraquer, avinguda del ...........................
Carles Riba, carrer de.......................................................
Carme, carrer del ............................................................
Carros, plaça dels ...........................................................
Cartagena, carrer de .......................................................
Castaños, carrer de ..........................................................
Castellarnau, carrer de .....................................................
Castellers de Tarragona, carrer dels ...................................
Catalunya, avinguda de
Fins a Sta. J. Vedruna .....................................................
De Sta. J. Vedruna al límit ...............................................
Cavallers, carrer dels ........................................................
Civaderia, carrer de la .....................................................
Cobos, passatge de .........................................................
Comerç, carrer del ...........................................................
Compte, carrer d’en .........................................................
Comte de Rius, carrer del ..................................................
Coques, carrer de les .......................................................
Corsini, plaça de .............................................................
Corsini, plaça de -Mercat Central- ......................................
Corts Catalanes, plaça de les ............................................
Cos del Bou, carrer del .....................................................
Covadonga, carrer de ......................................................
Cristòfor Colom, carrer de ................................................
Cronista Sessé, carrer del .................................................
Cronista Sessé, passatge del .............................................
Cuirateries, carrer de les ...................................................
Cuixa, camí de la ............................................................
Dames i Vells, plaça .........................................................
Descalços, carrer dels ......................................................
Destral, carrer de la .........................................................
Doctor Battestini, carrer del ...............................................
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Doctor Mallafrè Guasch, carrer del ....................................
Doctor Zamenhof, carrer del .............................................
Domènec Guansé, carrer de .............................................
Eivissa, carrer d’ ..............................................................
Emili Morera, carrer d’ .....................................................
Enginyer Cabestany, carrer de l’ ........................................
Enrajolat, carrer de l’ .......................................................
Enric Granados, carrer d’..................................................
Enric d’Ossó, carrer d’ .....................................................
Ensenyança, plaça de l’ ...................................................
Ernest Vilches Domínguez, carrer .......................................
Escales de l’Arboç, carrer de les ........................................
Escales del Miracle, carrer de les .......................................
Escales dels Sedassos, carrer de les ...................................
Escipions, carrer dels ........................................................
Escorxador, carrer de l’ ....................................................
Escrivanies Velles, carrer de les .........................................
Escultor Verderol, carrer de l’ ............................................
Espanya, passeig d’ .........................................................
Espinach, carrer d’ ..........................................................
Estanislau Figueras, avinguda d’ ........................................
Felip Pedrell, carrer de .....................................................
Felix Ferrer i Galceran, carrer de........................................
Ferrer i Duran, passatge de ...............................................
Ferrers, carrer dels ...........................................................
Florenci Vives, carrer de ...................................................
Font, plaça de la .............................................................
Forns, passatge dels .........................................................
Fortuny, carrer de ............................................................
Fòrum, plaça del .............................................................
Fra Antoni Cardona i Grau, carrer de ................................
Francesc Bastos, carrer de ................................................
Frederic Chopin, carrer de ................................................
Frederic Monpou, carrer ...................................................
Gai, carrer d’en ...............................................................
Gasòmetre, carrer del .......................................................
General Contreras, carrer del ............................................
General Domènec Batet i Mestres, plaça del .......................
General Moragues, carrer del ...........................................
General Prim, plaça del ....................................................
Generalitat, plaça de la ....................................................
Girona, carrer .................................................................
Giusepe Verdi, carrer de ...................................................
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Governador González, carrer del ......................................
Goya, carrer de ...............................................................
Granada, carrer d’en .......................................................
Gravina, carrer de ...........................................................
Guitarra, carrer de la .......................................................
Hernández Sanahuja, carrer d’ .........................................
Higini Anglès, carrer d’ ....................................................
Huyá, carrer d’ ................................................................
Ignasi Mallol, carrer..........................................................
Imperial Tàrraco, plaça de la ............................................
Independència, passeig de la ............................................
Infants, plaça dels ............................................................
Internet, carrer d’ .............................................................
Ixart, carrer d’ .................................................................
Jaume I, carrer de
De Ramon i Cajal a Reial ................................................
Del 59 i 61, i 48 i 50 ....................................................
Joan Antoni Guàrdia, carrer ..............................................
Joan Baptista Plana, carrer de ...........................................
Joan Fuster, carrer ............................................................
Joan Fuster Ortells, carrer de .............................................
Joan Maragall, carrer de ..................................................
Joan Miró, carrer de .........................................................
Joan Ruiz Porta, carrer ......................................................
Joana Jugan, carrer de .....................................................
Josep Carner, carrer de .....................................................
Josep Català i Rufà, carrer de ............................................
Josep Gramunt Subiela, avda.............................................
Josep M.Casas de Muller, carrer.........................................
Josep Ma Malató, carrer de ..............................................
Josep Ma Segarra, carrer de..............................................
Josep M. Tarrasa, carrer ...................................................
Josep Pla Casadevall, carrer de .........................................
Josep Vicens Foix, carrer de ..............................................
Josepa Massanès..............................................................
Josep Sentís i Porta, plaça de ............................................
L Van Beethoven, carrer de.................................................
Lepant, carrer de ..............................................................
Lleida, carrer de ...............................................................
Lleó, carrer del .................................................................
Llorens Vilallonga, carrer de .............................................
Llorer, carrer del ...............................................................
Llorito, camí del ...............................................................

NOMEN. 4

AJUNTAMENT DE TARRAGONA - ÀREA D’INTERVENCIÓ
Edició març 2012

1
5
5
4
6
2
1
5
4
1
4
3
6
1
2
3
3
4
4
4
2
4
2
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
5
2
5
4
5
6

ORDENANCES FISCALS i de PREUS PÚBLICS

Lluis Domenech i Muntaner, carrer.......................................
López Peláez, carrer de ....................................................
Macià Mallol i Bosch, carrer ..............................................
Major, carrer ...................................................................
Mallorca, carrer de ..........................................................
Manuel de Falla, carrer de ................................................
Mar, carrer del .................................................................
Mare de Déu de la Mercè, carrer de la ...............................
Mare de Déu del Claustre, carrer de la ...............................
Marquès de Guad-el-Jelú, carrer del ...................................
Marquès de Montoliu, carrer del ........................................
Martí d’Ardenya, carrer de ...............................................
Mediona, carrer d’en ........................................................
Méndez Núñez, carrer ......................................................
Mercè Rodoreda, carrer de ...............................................
Merceria, carrer de la .......................................................
Mestre Benaiges, carrer del ...............................................
Miracle, baixada del ........................................................
Miracle, parc del ..............................................................
Misericòrdia, baixada de la ..............................................
Misericòrdia, carrer ..........................................................
Misser Nogués, carrer de ..................................................
Misser Sitges, carrer de .....................................................
Moles, carrer de les ..........................................................
Moll d’Andalusia ..............................................................
Moll d’Aragó ...................................................................
Moll de Catalunya ............................................................
Moll de Castella ...............................................................
Moll de Costa ..................................................................
Moll l’Escullera .................................................................
Moll d’Hidrocarburs .........................................................
Moll de Lleida ..................................................................
Moll de Llevant .................................................................
Moll de Navarra ..............................................................
Moll de Pescadors ............................................................
Moll de Reus ....................................................................
Moll Ribera ......................................................................
Moll de la Rioja ...............................................................
Moll Entretalladics ............................................................
Moll Inflamables ...............................................................
Moll Transversal ...............................................................
Monestir de Poblet, carrer del ............................................
Mossèn Prefecte Cabré, plaça ...........................................
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Mossèn Salvador Ritort i Faus, carrer de .............................
Narcís Oller, carrer de .....................................................
Nàstic, camí del ..............................................................
Natzaret, carrer de ..........................................................
Nau, carrer de la .............................................................
Notari Albinyana, carrer del .............................................
Nou de Sant Oleguer, carrer .............................................
Nou de Sant Pau, carrer ...................................................
Nou de Santa Tecla, carrer ...............................................
Nou del Patriarca, carrer ..................................................
Oli, placeta de l’ ..............................................................
Orleans, plaça d’ ............................................................
Orosi, carrer d’ ...............................................................
Oviedo, carrer d’ .............................................................
Palau, pla de ...................................................................
Pallol, plaça del ...............................................................
Palma, carrer de la ..........................................................
Palma, carreró de la ........................................................
Palmeres, passeig de les ...................................................
Pare Iglésias, carrer del ....................................................
Pare Palau, carrer del .......................................................
Pau Casals, avinguda de ..................................................
Pau Claris, carrer de ........................................................
Pau del Protectorat, carrer de la .........................................
Pedrera, plaça de la .........................................................
Pere Martell, carrer
De la Plaça Imperial Tàrraco a l’av.Ramon y Cajal...............
De l’av. Ramon y Cajal al límit ..........................................
Pescateria, baixada de la .................................................
Pescateries Velles, plaça de les ..........................................
Pin i Soler, carrer de .........................................................
Pompeu Fabra, carrer de ..................................................
Ponent, plaça de ..............................................................
Ponç d’Icart, carrer de ......................................................
Pont del Diable, camí del ..................................................
Popular, carrer de la ........................................................
Portal del Carro, carrer del ...............................................
Portalet, carrer del ...........................................................
Portella, carrer de la .........................................................
Prat de la Riba, avinguda de .............................................
President Companys, avinguda del ....................................
President Josep Irla, carrer del ...........................................
President Macià, avinguda del ..........................................
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President Tarradellas, avinguda del ....................................
Puig d’en Pallars, carrer del ..............................................
Puig d’en Sitges, carrer del ...............................................
Puig i Valls, avinguda de ..................................................
Rafael Casanova, passeig marítim de
De Via Augusta a Pont d’Armes .......................................
De Pont d’Armes a Platja de l’Arrabassada .......................
Rambla Nova, la .............................................................
Rambla Vella, la ..............................................................
Ramon y Cajal, avinguda de
Fins a Pere Martell .........................................................
De C.Pere Martell al C.Francesc Bastos ............................
Del C.Francesc Bastos al límit ..........................................
Rebolledo, carrer de ........................................................
Reding, carrer de .............................................................
Rei, plaça del ..................................................................
Reial, carrer ....................................................................
Reina Maria Cristina, avinguda de la .................................
Rera Sant Domènec, carrer ...............................................
Ribes, carrer d’en ............................................................
Ripoll, plaça d’en .............................................................
Riu Francolí .....................................................................
Riudecols, carrer d’en .......................................................
Robert d’Aguiló, Príncep de Tarragona, carrer de ................
Robert Gerhard, carrer de ................................................
Rocamora, carrer d’en .....................................................
Roger de Llúria, carrer de .................................................
Roig i Bergadà, carrer de .................................................
Roma, avinguda de
De Pl.Imperial Tàrraco a encreuament Crta.Reus ................
De l’encr.Crta.Reus fins a Torreforta .................................
De Torreforta a límit .......................................................
Rosa, carreró de la ..........................................................
Rosa Venes Llovera, carrer ................................................
Roser, baixada del ...........................................................
Roure, carrer del ..............................................................
Rovellat, plaça d’en .........................................................
Rovira i Virgili, carrer de
De la Rambla Nova a avinguda de Catalunya ..................
D’avinguda de Catalunya a límit .....................................
Salines, carrer de les ........................................................
Salle, plaça de la .............................................................
Salou, carrer de ..............................................................
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Salvador Espriu, carrer de ................................................
Sant Agustí, carrer de ......................................................
Sant Andreu, carrer de ....................................................
Sant Antoni, passeig de ...................................................
Sant Antoni, plaça de ......................................................
Sant Antoni Maria Claret, carrer de ..................................
Sant Auguri, carrer de .....................................................
Sant Domènec, carrer de ..................................................
Sant Eulogi, carrer de ......................................................
Sant Félix, carrer de ........................................................
Sant Francesc, carrer de ..................................................
Sant Fructuós, carrer de ...................................................
Sant Fructuós, plaça de ....................................................
Sant Hermenegild, carrer .................................................
Sant Joan, carrer de ........................................................
Sant Joan, plaça de .........................................................
Sant Josep, carrer de .......................................................
Sant Llorenç, carrer de .....................................................
Sant Magí, carrer de .......................................................
Sant Magí, carreró de .....................................................
Sant Magí, plaça de ........................................................
Sant Miquel, carrer de .....................................................
Sant Miquel, plaça de ......................................................
Sant Oleguer, carrer de ....................................................
Sant Pau, carrer de ..........................................................
Sant Pere, carrer de .........................................................
Sant Pere i les Estubes, carrer de .......................................
Sant Pròsper, passatge de ................................................
Santa Anna, carrer de .....................................................
Santa Clara, carrer de .....................................................
Santa Joaquima de Vedruna, carrer de ..............................
Santa Tecla, carrer de ......................................................
Santes Creus, carrer de ....................................................
Santiago Russiñol, plaça de ..............................................
Santiyán, carrer de ..........................................................
Saragossa, carrer de .......................................................
Sebastian Bach, carrer de ................................................
Sedassos, plaça dels .......................................................
Set Lledoners, carrer dels .................................................
Seu, pla de la .................................................................
Sevilla, carrer de .............................................................
Smith, carrer de ...............................................................
Sol, passatge del .............................................................
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Soler, carrer d’en ............................................................
Soler Morey, passatge de ................................................
Talavera, carrer d’en .......................................................
Taquígraf Martí, carrer del ...............................................
Terres Cavades, camí ......................................................
Toro, baixada de ............................................................
Torres Jordi, carrer de ......................................................
Torroja, passeig de .........................................................
Trafalgar, carrer de .........................................................
Trinquet Nou, carrer del ..................................................
Trinquet Vell, carrer del ....................................................
Túria, carrer ...................................................................
Unió, carrer de la ...........................................................
Vapor, carrer del ............................................................
Ventallols, carrer d’en .....................................................
Verdaguer, plaça ............................................................
Via Augusta
Del passeig de les Palmeres al passeig Marítim ................
Del passeig Marítim a la platja de l’Arrabassada..............
Via de l’Imperi Romà .......................................................
Vicenç Andrés Estellés, carrer de ......................................
Vidre, carrer del .............................................................
Vila-roma, carrer d’en .....................................................
Xavier Montsalvatge, carrer de .........................................
William J.Bryant .............................................................

2
2
6
2
6
3
3
5
4
4
4
4
1
5
5
1
2
4
3
4
6
5
3
5

BARRIS
ANTIBES, urbanització ....................................................

4

BALCÓ DEL MEDITERRANI, urbanització
Capvespre, carrer del .....................................................
Horitzó, carrer de l’ ........................................................
Pairal, carrer del .............................................................
Rotllana, carrer de ..........................................................

5
5
5
5

BONAVISTA, barri de
Catorze, carrer ...............................................................
Cinc, carrer ...................................................................
Constitució, plaça de la ...................................................
Deu, carrer ....................................................................
Dinou, carrer ..................................................................
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Disset, carrer ..................................................................
Divuit, carrer ...................................................................
Dos, carrer .....................................................................
Dotze, carrer ..................................................................
Nou, carrer ....................................................................
Onze, carrer ...................................................................
Quatre, carrer .................................................................
Quinze, carrer ................................................................
Set, carrer .......................................................................
Setze, carrer ...................................................................
Sis, carrer ......................................................................
Tres, carrer .....................................................................
Tretze, carrer ..................................................................
U, carrer ........................................................................
Vint, carrer .....................................................................
Vint-i-cinc, carrer .............................................................
Vint-i-dos, carrer ..............................................................
Vint-i-quatre, carrer ..........................................................
Vint-i-set, carrer ...............................................................
Vint-i-sis, carrer ...............................................................
Vint-i-tres, carrer ..............................................................
Vint-i-tres alta, carrer ........................................................
Vint-i-ú, carrer .................................................................
Vint-i-vuit, carrer ..............................................................
Vint-i-nou ........................................................................
Vuit, carrer .....................................................................

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3

BONSOL, urbanització .....................................................

4

BOSCOS DE TARRAGONA, urbanització dels ......................

4

CALA ROMANA, urbanització de la
Apartaments Argos ..........................................................
Brisamar, passeig de .......................................................
Bon Recer, carrer del .......................................................
Cota, carrer de la ............................................................
Marinada, carrer de la ....................................................
Mirador, carrer ...............................................................
Ocells, carrer dels ...........................................................
Paranys, carrer dels .........................................................
Pí, travessera del .............................................................
Roma, apartaments .........................................................
Roser, carrer del ..............................................................
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Sol, carrer del ...................................................................
Tennis, carretera del ...........................................................
Terra Ferma, carrer de la ....................................................
Tramuntana, carrer ............................................................

3
3
3
3

CAMPCLAR, barri de
Cilasa, bloc ......................................................................
Major, plaça .....................................................................
President Tarradellas, avinguda del ......................................
Riu Algars, carrer del .........................................................
Riu Anoia, carrer del ..........................................................
Riu Besòs, carrer del ..........................................................
Riu Brugent, carrer del .......................................................
Riu Corb, carrer del ...........................................................
Riu Foix, carrer del ............................................................
Riu Garona, carrer del .......................................................
Riu Llobregat, carrer del .....................................................
Riu Montsant, carrer del .....................................................
Riu Onyar, carrer del .........................................................
Riu Segre, carrer del ..........................................................
Riu Sènia, carrer del ..........................................................
Riu Siurana, carrer del .......................................................
Riu Ter, carrer del ..............................................................
Riu Tordera, carrer del .......................................................
Riudecanyes, carrer ...........................................................

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5

CLASSIFICACIO, partida de la ...........................................

4

COLLS MAJORS, urbanització dels ....................................

4

ENTREPINS, urbanització ..................................................

5

ESCORPÍ, urbanització de l’ ..............................................

5

FERRAN, barri de
Camí Cementiri ...............................................................
Castell, carrer del ............................................................
Castell, plaça del ............................................................
Cometes, camí de ...........................................................
Escola, carrer .................................................................
Estació d’Altafulla, camí ...................................................
Pau Segú, carrer de ........................................................
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5
5
5
6
5
5
5

FLORESTA, urbanització de la
Avet, bloc .......................................................................
Alzina, bloc ....................................................................
Begònia, bloc .................................................................
Castanyer, bloc ...............................................................
Dàlia, bloc .....................................................................
Faig, bloc ......................................................................
Freixe, bloc ....................................................................
Gerani, bloc ...................................................................
Gessamí, bloc ................................................................
Iris, bloc .........................................................................
Llorer, bloc .....................................................................

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

FLORIMAR, urbanització ...................................................

4

GRANJA, urbanització de la

NOMEN. 12

Altafulla, carrer d’ ...........................................................
Deltebre, carrer del .........................................................
Formentera, passatge de ..................................................
Gomera, carrer de ..........................................................
Gran Canària, carrer de ..................................................
Illes Balears, carrer de les ................................................
La Secuita, carrer de .......................................................
Lanzarote, carrer de ........................................................
Masllorenç, carrer ...........................................................
Menorca, carrer de .........................................................
Montferri, carrer ..............................................................
Móra d’Ebre, carrer de ....................................................
Perafort, carrer ................................................................
Puig Pelat, carrer .............................................................
Renau, passatge ..............................................................
Salut, plaça de la ............................................................
Sant Benilde, carrer de ....................................................
Tenerife, carrer de ...........................................................
Ulldemolins, carrer ..........................................................
Vespella, carrer ...............................................................
Vilallonga del Camp, carrer .............................................
Vimbodí, carrer ...............................................................

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4

IBORRA, Parcel·les ...........................................................

5

ICOMAR, urbanització ......................................................

4
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LLEVANTINA, urbanització ................................................

4

LOS NARANJOS, urbanització de ......................................

5

MARE DE DEU DEL MIRACLE, grup d’habitatges de la ...........

6

MARENOSTRUM, urbanització ..........................................

4

MAS DEL MARQUES, urbanització del ................................

4

MOLNARS, barri de
Amadeu Vives, carrer ......................................................
Antoni Nicolau, carrer .....................................................
Boscos de Tarragona, Avinguda ........................................
Clara-Catllar, camí ...........................................................
Eduard Toldrà, carrer .......................................................
Isaac Albéniz, carrer .......................................................
Jaume Pahissa, carrer.......................................................
Juan La Mote, carrer .......................................................
Lluís Millet, carrer.............................................................
Major, carrer ..................................................................
Molnars, residencial ........................................................
Nou, carrer ....................................................................

4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4

MORA, urbanització de la ................................................

4

MUNTANYETA DE SANT PERE .............................................

4

PILAR, urbanització del
Bic, bloc .........................................................................
Camises, bloc ..................................................................
Ebre, bloc .......................................................................
Francolí, bloc ..................................................................
Riu Cinca, bloc ................................................................
Riu Jalón, bloc .................................................................
Salduba, bloc ..................................................................

5
5
5
5
5
5
5

QUATRE GARROFERS, urbanització dels ..............................

4

PEDROL, urbanització .......................................................

4

PINARS, urbanització dels .................................................

4
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RIUCLAR, el parc
Alena, bloc .....................................................................
Asesa, bloc .....................................................................
Disa, bloc .......................................................................
Enher, bloc ......................................................................

5
5
5
5

RIUCLAR, urbanització de
Catorze, bloc ..................................................................
Cinc, bloc .......................................................................
Deu, bloc ........................................................................
Dinou, bloc .....................................................................
Dos, bloc ........................................................................
Dotze, bloc .....................................................................
Nou, bloc .......................................................................
Onze, bloc ......................................................................
Quatre, bloc ....................................................................
Quinze, bloc ...................................................................
Set, bloc .........................................................................
Setze, bloc ......................................................................
Sis, bloc ..........................................................................
Tres, bloc ........................................................................
Tretze, bloc .....................................................................
U, bloc ...........................................................................

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

SANT JORDI, urbanització de ............................................

5

SANT PERE I SANT PAU, urbanització de
Alt Penedès, bloc .............................................................
Argentina, bloc ...............................................................
Baix Penedès. bloc ..........................................................
Blanca d’Anjou, bloc .......................................................
Bolívia, bloc ...................................................................
Catalunya, plaça de ........................................................
Coll de l’Illa,bloc..............................................................
Colòmbia, bloc ...............................................................
Costa Rica, bloc ..............................................................
Cuba, bloc .....................................................................
El Salvador, bloc .............................................................
Equador, bloc .................................................................
Europa, bloc ...................................................................
Filipines, bloc .................................................................
Florida, bloc ...................................................................
Guatemala, bloc .............................................................
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Guàrdia Civil, bloc .........................................................
La Musara, bloc ..............................................................
Les Amèriques, bloc .........................................................
Les Amèriques, parc de ....................................................
Llevant, bloc ...................................................................
Los Angeles, bloc ............................................................
Mallorca, bloc ................................................................
Marcel.lí Domingo, carrer ................................................
Mèxic, bloc ....................................................................
Miquel Servet, carrer .......................................................
Miramar, bloc .................................................................
Montsant, bloc ................................................................
Països Catalans, avinguda ...............................................
Panamà, bloc .................................................................
Paraguai, bloc ................................................................
Perú, bloc .......................................................................
Pi i Maragall, carrer ........................................................
Puerto Rico, bloc .............................................................
Ramon Comas i Maduell, carrer ........................................
Rosselló, bloc ..................................................................
Sant Andreu, bloc ...........................................................
Sant Bartomeu, bloc ........................................................
Sant Felip, bloc ...............................................................
Sant Francesc, bloc .........................................................
Sant Joan, bloc ...............................................................
Sant Jordi, bloc ...............................................................
Sant Lluc, bloc .................................................................
Sant Marc, bloc ...............................................................
Sant Mateu, bloc .............................................................
Sant Maties, bloc .............................................................
Sant Pau, bloc .................................................................
Sant Pere, bloc ................................................................
Sant Simó, bloc ...............................................................
Sant Tadeu, bloc ..............................................................
Sant Tomàs, bloc ..............................................................
Santiago, bloc .................................................................
Sardana, plaça de la .......................................................
Sardenya, bloc ................................................................
Séneca, carrer de ............................................................
Serramar 1, bloc ..............................................................
Tarragonès, bloc ..............................................................
Terra Alta, bloc ................................................................
Uruguai, bloc ..................................................................
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Veneçuela, bloc ...............................................................
Viladegat, camí de ...........................................................
Violant d’Hongria, carrer ..................................................
Xile, bloc ........................................................................

4
4
4
4

SANT RAMON, urbanització de .........................................

5

SANT SALVADOR, urbanització de

NOMEN. 16

Abat Escarré, carrer de l’ ..................................................
Abat Oliva, carrer de l’ .....................................................
Angel Guimerà, carrer d’ ..................................................
Arquitecte Gaudí, carrer de l’ ............................................
Arquitecte Jujol, carrer de l’ ...............................................
Arquitecte Jujol, passatge de l’ ...........................................
Centcelles, carrer de .........................................................
Centcelles, passatge de .....................................................
Ebre, carrer de l’...............................................................
Escala Dei, carrer d’ .........................................................
Escornalbou, passeig d’ ....................................................
Església, carrer de l’ .........................................................
Francolí, carrer de ............................................................
Gaià, carrer de ................................................................
Mercaders, carrer dels ......................................................
Mistral, carrer de .............................................................
Montornés, carrer de ........................................................
Montsià, carrer ................................................................
Montsant, avinguda del ....................................................
Muntaner, carrer de .........................................................
Pallaresos, avinguda dels .................................................
Pins, avinguda dels ..........................................................
Pirineus, carrer dels .........................................................
Ramon Llull, carrer de .......................................................
Ramon Llull, passatge de ..................................................
Sant Salvador, accés a .....................................................
Sant Salvador, avinguda de ..............................................
Santa Isabel, passeig de ...................................................
Siurana, carrer de ............................................................
Stàdium, carrer del ..........................................................
Stàdium, passatge del ......................................................
Ún, carrer .......................................................................

6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
6
5

SOLIMAR, urbanització de .................................................
TORREFORTA, barri de

4
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Amposta, carrer d’ ...........................................................
Amposta, carrer d’ -Mercat- ...............................................
Balaguer, carrer de ..........................................................
Bràfim, carrer de .............................................................
Ca Sendra Barrufet, carrer ................................................
Cambrils, carrer de ..........................................................
Ebre, carrer de l’ ..............................................................
Edifici Espanya, bloc ........................................................
Eixample Torreforta, zona de l’ ..........................................
Església, carrer de l’ .........................................................
Església, plaça de l’ .........................................................
Falset, carrer de ...............................................................
Flix, carrer de ..................................................................
Francolí, carrer del ...........................................................
Gaià, carrer del ..............................................................
Gandesa, carrer de ..........................................................
Garcia Lorca, plaça de ....................................................
Industrial Torreforta, carrer ................................................
Josep Roqué i Tarragó, carrer ............................................
Montblanc, carrer de ........................................................
Morts, camí dels ..............................................................
Mossèn Pau Canyelles, plaça de .......................................
Penedés, carrer del ..........................................................
Prades, carrer de .............................................................
1er. de maig, plaça del ...................................................
Priorat, carrer del ............................................................
Riu Fluvià, carrer del .......................................................
Riu Glorieta, carrer del ....................................................
Riu Glorieta, travessera ...................................................
Segarra, carrer de la .......................................................
Tortosa, carrer de ............................................................
Valls, carrer de ...............................................................
Vell de la Canonja, camí .................................................
Vendrell, carrer del .........................................................

3
3
4
4
6
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4

VILETA DE MAR, barri de la ..............................................

4

PLATGES
Arrabassada, accès a la platja de l’ ..................................
Arrabassada, platja de l’ .................................................
Capellans, platja dels ......................................................
Cossis, camí de la platja dels ...........................................
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4
4
4
4

Llarga, Accès a la platja ..................................................
Llarga, platja ..................................................................
Miracle, platja ................................................................
Mora, platja de la ...........................................................
Savinosa, accès a la platja de la ......................................
Savinosa, platja de la ......................................................
Tamarit, accès a la platja de ............................................
Tamarit, platja de ............................................................

4
4
4
4
4
4
4
4

POLÍGONS
Entrevies, polígon ...........................................................
Francolí, polígon ............................................................
Montgons, polígon ..........................................................
Nilca, polígon ................................................................

4
4
4
4

POLÍGON DE LES GAVARRES
Les Gavarres, camí de .....................................................
Les Gavarres, polígon de .................................................

2
2

POLÍGON INDUSTRIAL RIU CLAR
Carbó, carrer del ............................................................
Coure, carrer del ............................................................
Estany, carrer de l’ ..........................................................
Ferro, carrer del .............................................................
Granit, carrer del ............................................................
Mercuri, carrer del ..........................................................
Or, carrer de l’ ...............................................................
Plata, carrer de la ...........................................................
Plom, carrer del ...............................................................
Sofre, carrer del ..............................................................

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

CARRETERES
Autopistes -àrees de serveis- ..............................................
Autovia de Salou .............................................................
Camí Vell de Salou ..........................................................
Carretera de Barcelona ....................................................
Carretera de Boscos de Tarragona ....................................
Carretera del Catllar ........................................................
Carretera del Cementiri ....................................................
Carretera de Constantí .....................................................
Carretera de Lleida ..........................................................
Carretera del Llorito .........................................................
Carretera de Reus ...........................................................
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Carretera de València ......................................................
Carretera del Pont d’Armentera ........................................
Carretera de la Platja Llarga .............................................
Carretera de la Universitat Laboral ....................................
Carretera de la Urbanització Llevantina .............................
Carretera de la Urbanització Solimar.................................
Carretera Vella de València ..............................................
Accès a la Zona Educacional ............................................
Accès al Pantalàn ............................................................
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2
4
4
4
4
4
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4
3

