
 

 

 

Llista de Propostes 

 

 

PROPOSTA MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2017 

 

Antecedents de fet: 

 

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 

l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 

simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 

elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 

d’inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 

la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 

de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir 

com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 

informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 

Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 

i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 

mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, 

redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 

administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 

recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 

que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la Secretaria, es proposa als reunits, 

l’adopció dels següents 



 
 
 
 
 
 

 

 

ACORDS: 

 

“Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació 

de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

 

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 

mecànica. 

 

 

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 

 

1. Estaran exempts d’aquest impost: 

 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 

defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 

 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics 

i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels 

respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 

extensió i grau. 

 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 

funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 

 

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis 

internacionals. 

 

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al 

trasllat de ferits o malalts. 

 

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 

puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts 

especialment -i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o 

incapacitat física. 

 

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 

als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els 

vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es 

considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o 



 

 

superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb 

discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social 

que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta 

o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una 

pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta 

previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys 

optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat 

parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes 

passives. 

 

Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 

d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès 

per l’òrgan competent. 

 

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 

una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 

per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

 

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 

conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 

s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 

gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic. 

 

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius 

que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. 

 

h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de 

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la 

del conductor. 

 

i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció 

Agrícola. 

 

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de 

l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les 

característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada 

l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 

 

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a 

liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la 



 
 
 
 
 
 

 

sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els 

requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost. 

 

3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents 

acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut 

pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment 

de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 

 

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 

 

a) S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix 

l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 

 

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a 

tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 

 

b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una 

antiguitat superior a 25 anys. 

 

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es 

conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data 

en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

 

c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 

vehicles elèctrics i d’un 25% de la quota als vehicles híbrids, perquè es considera que 

produeixen menor impacte ambiental. Per poder gaudir d’aquesta bonificació els 

interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la 

matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada la bonificació per l’Ajuntament, 

s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. 

 

Article 6.- Quota tributària. 

 

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a 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, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per 

aplicació dels següents coeficients: 

 

- Turismes De 20 cavalls fiscals en endavant: 2  i motocicletes de més de 1.000 cc: 2 

- Resta de vehícles: 1,57 

 



 

 

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 

vigents en aquest municipi serà el següent: 

 

Potència i classes de vehicles EUR 

A) Turismes  

De menys de 8 cavalls fiscals 19,81 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 53,50 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 112,95 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 140,69 

De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 

B) Autobusos  

De menys de 21 places 130,78 

De 21 a 50 places 186,26 

De més de 50 places 232,83 

C) Camions  

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 66,38 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 130,78 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 186,26 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 232,83 

D) Tractors  

De menys de 16 cavalls fiscals 27,74 

De 16 a 25 cavalls fiscals 43,60 

De més de 25 cavalls fiscals 130,78 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 

mecànica 
 

De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 27,74 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 43,60 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 130,78 

F) Altres vehicles  

Ciclomotors  

Motocicletes fins a 125 cc 6,93 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 6,93 

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 11,88 

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 47,56 

Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 

 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 

disposa l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de 

desembre. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 

vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 

(...) 

Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present 

ordenança. 

 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre 

a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a 

aquests exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal 

corresponent a l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi 

els requisits que per al seu gaudiment s’hi estableixin. 

 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 

tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per 

a l’exercici de què es tracti. 

 

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 

posteriors. 

 

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma 

de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 

automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. 

 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 

Article 1r.- Fet imposable. 

 

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet 

imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de 

qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l'obtenció de la 

corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per 

a la qual s’exigeixi la presentació d'una declaració responsable o comunicació prèvia, 

sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest 

Ajuntament. 

 

Article 2n.- Actes subjectes. 



 

 

 

Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les 

obres següents: 

 

a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, 

reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 

 

b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 

 

c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 

aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques. 

 

d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 

pública. 

 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 

empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura 

de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses 

i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les obres que 

s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït 

o malmès per les obres esmentades. 

 

f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 

 

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 

així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que 

aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte 

d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 

 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 

tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres 

de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol 

tipus. 

 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

 

j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 

dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis 

d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 

 



 
 
 
 
 
 

 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

 

l) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals. 

 

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o 

permanents. 

 

n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 

 

o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 

Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 

urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es 

tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 

 

Article 3r.- Subjectes passius. 

 

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 

desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra 

de què es tracti, siguin o no propietaris de l’immoble en què es fa. 

 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 

construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 

realització. 

 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 

passiu contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els 

que sol·licitin les corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions 

responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin les construccions, 

instal·lacions o obres. 

 

Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 

3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant 

amb domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a 

l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de 

presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de 

l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 

 

Article 4t.- Responsables i successors. 



 

 

 

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

a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 

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

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària 

i a l’Ordenança general. 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva. 

 

Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra de la qual sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les 

Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a 

carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i 

de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes 

Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 

 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa. 

 

1. Instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica:  

 

a)  Es concedirà una bonificació de fins al 50% de la quota de l’impost a favor de 

les instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar tèrmica (aigua calenta i 

calefacció) i d’energia solar fotovoltaica (instal.lant un mínim de 5,5 Kvp) a les 

construccions d’obra nova situades en el terme municipal.   

 

b)  Es concedirà una bonificació de fins al 10% de la quota de l’impost a favor de 

les instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar tèrmica (aigua calenta) a les 

construccions d’obra nova, situades en el terme municipal.  

 

c)  Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost a favor de 

les instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar tèrmica (aigua calenta i 

calefacció) i d’energia solar fotovoltàica (instal.lant un mínim de 5,5 Kvp) a les obres de 

reforma d’edificis per a la realització d’aquestes instal·lacions.  

 

d)       Correspondrà als serveis tècnics valorar el percentatge en funció de les 

instal·lacions que constin en el projecte.  



 
 
 
 
 
 

 

 

2.- Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment 

de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la 

Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 

majoria simple dels seus membres.  

 

3.- Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost a favor de les 

obres de rehabilitació i millora de les façanes dels edificis situats en el terme municipal.   

 

4.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 

anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb la instància de sol·licitud de 

llicència d’obres i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.  

 

Article 7è.- Base imposable, quota i meritació. 

 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució 

material d’aquella. 

 

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per 

al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que 

figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la 

construcció o instal·lació realitzades. 

 

3. No formen part de la base imposable: 

 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials 

de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o 

obra. 

 

- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 

projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

 

- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest 

concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la 

base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la 

realització de la construcció, instal·lació o obra. 

 



 

 

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

gravamen. 

 

5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 

encara que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la 

declaració responsable o comunicació prèvia corresponents. 

 

Article 8è.- Tipus de gravamen. 

 

El tipus de gravamen serà del 2,58 per 100. 

 

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés. 

 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a compte 

que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la 

declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació 

o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte 

passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i 

ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article. 

 

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o 

una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 

constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la 

sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el 

projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà 

d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit 

preceptiu. 

 

3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se 

quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació 

prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. 

 

Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, 

obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança o, si el pressupost 

presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de l’aplicació dels 

mòduls, en funció d’aquest pressupost. 

 

Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una 

modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta 

Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost 



 
 
 
 
 
 

 

presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial 

corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà 

de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es presenti la 

declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el dipòsit de la taxa 

per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer l’ingrés del pagament 

provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies després de la notificació de 

la concessió de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la 

comunicació prèvia. 

 

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada 

la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una 

autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls 

establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de 

la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos 

realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden 

aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost modificat i l’import 

diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos 

s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors. 

 

Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 

autoliquidacions precedents. 

 

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada 

la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o 

obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es 

determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per 

pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un 

pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 

requisit preceptiu. 

 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de 

presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual 

podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 

 

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 defecte seu, la 

que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la 



 

 

de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que 

s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia. 

 

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 

l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 

 

En el cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 

termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 

 

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 

d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 

deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 

demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 

tributària. 

 

10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 

verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

 

11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de 

l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per 

a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels 

serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació 

municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o 

obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 

103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 

Article 10è.- Actuacions inspectores i règim sancionador. 

 

1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu 

en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 

 

2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es 

preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

 

Article 11è.- Gestió per delegació. 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 



 
 
 
 
 
 

 

parcialment, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 

actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 

 

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

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius a 

fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials que es deriven 

d’aquesta Ordenança, o els procediments de liquidació o recaptació. 

 

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

de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació. 

 

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

es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma 

expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de 

recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 

tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost 

aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 

competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 

posteriors. 

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 

facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 

i/o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final. 

 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada, el 7 de novembre de 

2016, començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se 

n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 

s’han modificat restaran vigents. 

 

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA. 

 

Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Ordenança, la base imposable de 



 

 

l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic establert 

pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció 

col·legial per a l’any 2015, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es 

detallen. 

 

Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 

automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 

imposable susdita. 

 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de 

partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes, 

expressada en metres quadrats amb dos decimals. 

 

Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos 

diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada 

mòdul diferent. 

 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al 

pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 

referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent: 

 

Mr = Mb × Ct × Cu. 

 

Definicions: 

 

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 486,00 EUR/m². 

 

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 

 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 

 

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat. 

 

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 

 

Els coeficients correctors que es faran servir són el següents: 

 

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct). 



 
 
 
 
 
 

 

 

1.1. En edificacions de nova planta i addicions. 

 

 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edifici aïllat (4 façanes). 

- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis. 1,20 

- Edifici en testera (3 façanes). 

- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis. 1,10 

- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes). 1,00 

 

1.2. En obres de reforma i rehabilitació. 

 

 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Rehabilitació integral d’edifici conservant exclusivament 

les façanes. 0,90 

- Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 

- Reformes que no afectin elements estructurals. 

- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o 

tancaments (aplicat a la superfície de façana). 0,50 

- Reformes de poca entitat que no afectin elements 

estructurals ni instal·lacions. 

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments 

(aplicat a la superfície de façana). 0,30 

 

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 

 

1.3. Treballs d’urbanització i obra civil. 

 

 

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ Ct 

- Moviments de terres i infraestructura. 1,10 

- Superficials complementàries. 1,00 

- Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

 

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu). 

 

USOS Cu 



 

 

- Ascensor 10,00 

- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres, 

auditoris. 3,00 

- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 

- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres 

d’investigació i laboratoris universitaris. Centres penitenciaris. 

Estacions, aeroports i terminals de transports. Facultats i 

escoles universitàries. 2,60 

- Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus d’exposicions i 

congressos. 2,40 

- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte. Clubs 

socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis 

públics. Hotels de 3 estrelles. 2,20 

- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt equipaments. 

Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2 estrelles. Laboratoris 

industrials. Locals bancaris. Oficines. Pavellons i complexos 

esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries. 2,00 

- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP. Hostals i 

Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i parvularis. 

Piscines cobertes. 1,80 

- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i 

escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge unifamiliar. Sales 

d’usos múltiples. 1,60 

- Habitatge col·lectiu. Vestidors. 1,40 

- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials sense 

ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici 

industrial. 1,20 

- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i 

fàbriques. Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. 

Quadres estables. 1,00 

- Magatzems i naus industrials. 0,70 

- Coberts. 0,60 

- Piscines (sense cobrir). 1,00 

- Parcs i jardins. 0,40 

- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i cobertes. 

Graderies. Obres d’urbanització. 0,30 

- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt. Tanques i 

murs. 0,20 

- Paviments amb drenatge. 0,10 



 
 
 
 
 
 

 

- Condicionament de terreny. 0,05 

 

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats 

parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície 

parcial a la qual s’ha d’aplicar. 

 

El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent: 

 

Pr = V × Mb × Ct × Cu. 

 

Definicions: 

 

V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 

metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta. 

 

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 486,00 EUR/m². 

 

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 

 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 

 

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 

 

1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct). 

 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 

- Edificacions en zones de casc 

antic. 0,30 

- Edificacions entre mitgeres. 0,20 

- Edificacions aïllades. 0,10 

 

 

 

 

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu). 

 

USOS Cu 

- Altures de menys de 10 metres. 0,10 

- Altures de més de 10 metres. 0,1525 

 



 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6. 

 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. 

 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA. 

 

Article 1r.- Fet imposable. 

 

1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut 

municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que 

experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la 

transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 

qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. 

 

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

 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 

 

b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 

 

c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 

 

d) Expropiació forçosa. 

 

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

que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns immobles. En 

conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor que experimentin els 

terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de l’impost sobre béns 

immobles, amb independència que estiguin o no inclosos d'aquesta manera al Cadastre o 

al padró d’aquell. 

 

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

en els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de l'impost 

sobre béns immobles. 



 
 
 
 
 
 

 

 

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

rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els 

que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre Immobiliari. 

 

Article 2n.- Actes no subjectes. 

 

No estan subjectes a aquest Impost: 

 

1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 

adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions que 

es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

 

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 

conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 

matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris efectuada 

com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un 

immoble de naturalesa indivisible. 

 

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

favor dels seus socis cooperativistes. 

 

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 

beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 

transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 

proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text refós 

de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 

d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a un propietari 

excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés 

d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 

 

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

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

constituït. 

 

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

resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques 

d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a 



 

 

l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost 

sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 

 

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 

transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 

compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a favor 

d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària. 

 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de 

crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats 

immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats 

amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions 

immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda dels 

actius immobiliaris del sector financer. 

 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió 

d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició 

addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució 

d'entitats de crèdit. 

 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 

participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 

capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 

immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 

 

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats 

constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius 

bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 

14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons 

d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del 

Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de 

la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 

i resolució d'entitats de crèdit. 

 

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

conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 



 
 
 
 
 
 

 

anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 

10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre 

societats anònimes esportives. 

 

En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al 

llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa 

de la transmissió derivada de les operacions citades en els apartats anteriors. 

 

Article 3r.- 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 

gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a 

que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a 

favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a 

que es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o 

que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

 

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

de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que 

es refereix l’article 35è.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor 

de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui 

una persona física no resident a Espanya. 

 

Article 4t.- Successors i responsables. 

 

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

a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 

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

acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària 

i a l’Ordenança general. 

 



 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 

 

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 

 

2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la 

dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, 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 exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 

com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els 

requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial. 

 

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol 

altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la 

transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la 

totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, 

si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació 

tributària corresponent. 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 

empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 

anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als 

dos anys. 

 

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 

28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 

parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre 

el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la parella de fet legalment 

inscrita. 

 

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la 

obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 

 

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals 

pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes autònoms 

de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de 



 
 
 
 
 
 

 

dites entitats locals. 

 

b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin 

els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per Reial decret 

1270/2003, de 10 d'octubre. 

 

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 

l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 

mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural en 

què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 

 

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 

reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà 

efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el 

supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al paràgraf 

anterior. 

 

L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació de 

la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 

 

c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat 

per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 

 

d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi 

estiguin afectes. 

 

e) La Creu Roja Espanyola. 

 

f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats o 

convenis internacionals. 

 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 

 

1. Es concedirà una bonificació del 25 per cent de la quota de l’Impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 

limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol 

lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els 

cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 



 

 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 

causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes 

d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut 

suficientment acreditades. 

 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 

conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 

edifici o complex urbanístic. 

 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, 

en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers. 

 

Article 7è.- Base imposable. 

 

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat al 

llarg d'un període màxim de vint anys. 

 

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

terreny en el moment del meritament el percentatge resultant de multiplicar el 

percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta Ordenança, 

pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor. 

 

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

al temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment als 

efectes de l'Impost sobre béns immobles. 

 

No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no 

reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar 

provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació 

definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de 

valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta 

data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es 

corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a 

l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 

l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor 

cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment 



 
 
 
 
 
 

 

transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es 

reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a 

les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació 

quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de 

l’acreditació. 

 

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

determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 

proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les 

normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats i, en particular, dels preceptes següents: 

 

A) Usdefruit. 

 

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

2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor 

total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat 

augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim 

del 10 per cent del valor total. 

 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 

superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una 

transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 

B) Ús i estatge. 

 

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor 

del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels 

usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 

C) Nua propietat. 

 

El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el valor 

de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 

 

D) Altres drets reals. 

 

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que 



 

 

les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la 

capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. 

En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el 

moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 

 

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

un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un 

dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta 

Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest 

valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el 

que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes 

per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un cop 

construïdes aquestes plantes. 

 

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal 

d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament 

vigent. 

 

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre 

la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral 

assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el 

preu just. 

 

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 

aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la 

facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple. 

 

Article 8è.- Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral. 

 

1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar 

l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del 

meritament el percentatge que resulti del quadre següent: 

 

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

anys ...3,5. 

 

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

..........3. 

 



 
 
 
 
 
 

 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze 

anys......3. 

 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 

........2,8. 

 

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del: 28 per cent  

 

Article 9è.- Període de generació i meritament. 

 

1. L'impost es merita: 

 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o per 

causa de mort, en la data de la transmissió. 

 

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, 

en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 

 

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor 

que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 

transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la 

constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini 

sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions 

d'any. 

 

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

transmissió: 

 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan 

es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 

 

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

 

c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 

d'adjudicació que hagi esdevingut ferm. 

 

d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació. 

 

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 

 



 

 

Article 10è.- Nul·litat de la transmissió. 

 

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha 

tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la 

transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre 

aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest 

acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el 

termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte 

lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions 

recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el 

contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per 

incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a 

cap devolució. 

 

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

s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 

tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i 

l’assentiment a la demanda. 

 

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

es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, 

l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, 

l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució 

oportuna, segons la regla de l'apartat primer. 

 

Article 11è.- Règim de gestió. 

 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 

l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les 

quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 

d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 3 

de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en els 

mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part de 

l'Administració. 

 

2. En cas que l’Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració 

imprescindible per practicar l’autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la 

declaració corresponent per a la liquidació de l’impost per part de l’Administració. 

 

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



 
 
 
 
 
 

 

model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació 

tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 

 

4. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o drets 

transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, 

fent-hi constar expressament la referència cadastral. 

 

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

autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes 

autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

 

6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi 

constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants 

dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que 

acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

 

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

la data en què es produeixi el meritament de l’impost: 

 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 

 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables 

fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 

 

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. 

 

8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també estan 

obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 

terminis que els subjectes passius: 

 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, sempre 

que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix 

o que transmet el dret real de què es tracti. 



 

 

 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a 

favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

 

9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document 

que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest 

Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu cas, 

la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat 

anterior. 

 

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

una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi 

continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del 

fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la 

plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada 

processat i verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo 

mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment 

es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents privats 

comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats 

per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén 

sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària. 

 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin 

sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre les 

responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 

Article 12è.- Col·laboració social. 

 

1. Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de 

col·laboració, podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara del 

que preveu l'article 92 de la Llei general tributària. 

 

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

 

a) Assistència en la realització de declaracions. 

 

b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres 

documents tributaris. 

 

Article 13è.- Comprovació de les autoliquidacions. 



 
 
 
 
 
 

 

 

1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant 

l'aplicació correcta de les normes d'aquesta Ordenança i, per tant, que els valors atribuïts 

i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes. 

 

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

rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, 

calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin 

procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables 

continguts al document no declarats pel subjecte passiu. 

 

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

conformitat amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, 

de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, abans 

que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute tributari 

mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos indeguts. 

Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud sense que 

l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà esperar que es 

dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte d'interposar contra la 

resolució presumpta recurs de reposició. 

 

Article 14è.- Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions. 

 

1. Si l’ingrés o la presentació de la declaració o de l'autoliquidació s’efectuen un cop 

transcorregut el termini previst a l'article 11.7 d'aquesta Ordenança, sense requeriment 

previ de l'Ajuntament, s'aplicaran els recàrrecs següents: 

 

Recàrrec únic del 5, 10 o 15 per cent quan s'efectuï, respectivament, dins dels tres, 

sis o dotze mesos següents al final de dit termini. En aquests supòsits s'exclouen 

l'interès de demora i les sancions. 

 

Recàrrec del 20 per cent quan s'efectuï després dels 12 mesos següents al venciment 

del termini legal per a fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel 

període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a la 

finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en que es practiqui 

l'autoliquidació. 

 

L'import d'aquests recàrrecs es reduirà en el 25 per cent sempre que es realitzi 

l'ingrés total de l'import restant del recàrrec i del total del deute de l'autoliquidació 

extemporània o de la liquidació practicada per l'Administració derivada de la declaració 



 

 

extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l'article 62.2 de la Llei 

general tributària. 

 

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

que resultaria de l'autoliquidació correcta de l'impost constitueix una infracció tributària 

tipificada a l'article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 

segons disposa l'esmentat article. 

 

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

necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d'aquest impost constitueix una 

infracció tributària tipificada a l'article 192 de la Llei general tributària, que es 

qualificarà i sancionarà segons disposa l'esmentat article. 

 

4. La sanció mínima és del 50 per 100 de les quantitats que hagueren deixat d’ingressar-

se. No obstant això, l’esmentada sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte 

infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització que se li 

formuli. 

 

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

sanció dins del període de pagament voluntari, sempre que no s’interposi recurs o 

reclamació contra la liquidació o la sanció. 

 

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

inspecció i recaptació d'aquest impost es tipificaran i sancionaran d'acord amb el que 

preveu la Llei general tributària i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals. 

 

Article 15è.- Règim de notificació i d'ingrés. 

 

1 Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions d'aquest 

impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament al 

subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 

 

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

obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari 

portador de la declaració. 

 

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

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

per l’Administració. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Qualsevol notificació que s'hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent 

(mentre no se n'hagi justificat el canvi), és eficaç en dret amb caràcter general. 

 

4 L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a l'article 

62.2 de la Llei general tributària. 

 

Article 16è.- Gestió per delegació. 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 

seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

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

aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer 

puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les 

liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions 

per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de 

col·laboració social. 

 

3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment 

de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió 

potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que amb 

la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment dels 

esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, es 

demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de conèixer o avaluar 

determinades condicions o situacions respecte les quals l'Ajuntament tingui dades 

rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió de l'esmentat benefici fiscal. 

 

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

de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 

locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que 

han delegat les seves facultats en la Diputació. 

 

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

de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 

necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de 



 

 

les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 

facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 

substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final. 

 

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 7 de  novembre de 2016 

començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se 

n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 

modificats restaran vigents. 

 

Ordenança núm. 18: Taxa per llicències urbanístiques: 

 

Article 6. Quota tributària 

1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:  

 

b) Denegació de llicència d’obra 12 euros. 

 

c) Llicència de segregació, parcel·lació o agrupació de finques, divisió de propietat 

horitzontal i altres llicències previstes a la normativa urbanística: 50 euros per finca. 

 

e) Quan es tracti de la primera utilització dels edificis (llicència de primera ocupació) i 

de la modificació del seu ús: 

 

- Per cada llicència de primera ocupació : 50 euros. 

 

- Per cada vegada que el tècnic hagi de repetir la visita a causa de deficiències en l’obra 

comprovada................. 20 euros 

 

f) per cada certificat d’aprofitament urbanístic: 50 euros  

 

g) Quota mínima per a la tramitació de qualsevol llicència urbanística: 12 euros.  

 

h) placa identificativa de la realització d’obres majors: 30 euros 

 



 
 
 
 
 
 

 

Ordenança Fiscal núm. 20: Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública.- 

 

Article 4. Quotes tributàries  

 

La quota tributària es determinarà en funció del cost de la grua, aplicant el cost íntegre 

de la factura que emeti l’empresa que presti el servei. 

 

Ordenança núm.22: Taxa pel subministrament d’aigua potable: 

 

Atès l’establiment d’un nou finançament de les obres de construcció d’un nou dipòsit i 

de l’ETAP, s’elimina la quota establerta per aquesta finalitat, quedant les tarifes 

establertes de la següent manera: 

Article 7. Quantia. 

 

7.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

 

Subministrament d’aigua  

1. Ús domèstic  

a) Mínim (fins a 36 m3/trimestre 0,6322€/m3 

b) De 36 a 72 m3/trimestre 0,8725 €/m3 

c) Excés de 72 m3/trimestre 1,2642 €/m3 

2. Us domèstic aforaments 0,6322 €/m3 

3. Ús Industrial 0,7522€/m3 

4. Us Industrial grans consumidors  

a) Mínim fins a 20.000 m3/trimestre 0,7522 €/m3 

b) Excés de 20.000 m3/trimestre 0,6022 €/m3 

Quota conservació comptador i 

escomeses 
3,00 €/trimestre 

 

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, seran objecte de publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província sota els criteris següents: 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 

de l’Ajuntament. 

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 

termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 



 

 

d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

 

 

PROPOSTA APROVACIO MODIFICACIO DE CREDITS 4_2016  

 
Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat de suplementar algunes 
partides per a la realització de les despeses que s’especifiquen, que cal finançar 
mitjançant majors ingressos i baixes dels crèdits de partides de despeses, del 
pressupost vigent de la corporació.  
 
Modificacions que es proposen: 
 
 
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES: 
 

1/ SUPLEMENTS DE CRÈDIT:  
 

Partida nom Inicial Alta Defintiva

151 21002 Mant. xarxa camins parc 9.000,00       10.238,50  19.238,50                   

338 22609 Fira de la castanya 28.000,00     11.200,00  39.200,00                   

920 16000 seg.social 65.000,00     10.000,00  75.000,00                   

920 22706 estudis i treballs tecnics 15.000,00     10.707,83  25.707,83                   

920 22799 Manteniment informatic 3.500,00       4.800,00     8.300,00                     

932 22708 premi cobrament orgt 28.500,00     17.000,00  45.500,00                   

63.946,33  

 
 

2/ CREDITS EXTRAORDINARIS: 
 
Partida nom Inicial ALTA Definitiu

34263200 Millores pista de tenis 12.800,00     12.800,00        

12.800,00     

 
Total Altes............ 63.946,33 + 12.800 =  76.746,33 euros 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA: 
 
 

1) Baixa de crèdits de partides de despesa: 
 

Partida nom Inicial BAIXA Definitiu

430 60902 Espai Camper 40.000,00     3.500,00 -   36.500,00           

3.500,00 -   

 
 
2)Majors ingressos: 
 

Partida nom Inicial Recaptat Diferencia

76106 Diputacio sub pista tenis -                  5.680,00        5.680,00                           

45080 Altres transferencies Gener -                  67.566,33      67.566,33                         

73.246,33      73.246,33                         

 

Total baixes mes majors ingressos ........... 3.500 + 73246,33= 76.746,33 euros 
 

FONAMENTS JURIDICS 
 

1. S’ha emès, pel secretari – interventor, informe favorable. 

 
Es proposa als reunits l’adopció del següent   ACORD: 
 
 

1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit per baixa de partides 
de despesa, en les quantitats especificades. 

2. Aprovar provisionalment la modificació de les partides d’ingrés en les quantitats 
especificades. 

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 

4. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 

 

 

 

PROPOSTA DE PROCÉS D'ATORGAMENT DELS GUARDONS DE LA CASTANYA 

I EL PELLÓ DE PLATA 

 



 

 

Antecedents de fet: 

Atès que aquest Ajuntament atorga cada any en motiu de la Fira de la Castanya , els 

guardons de la Castanya i el Pelló de Plata, i per tal de regularitzar el procés 

d’atorgament 

 

Es proposa als reunits l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer.- Que s’obri un període a partir del mes de març de cada any per tal que els 

veïns del municipi puguin proposar durant un termini de tres mesos les persones o 

entitats mereixedores dels guardons. 

 

Segon.- Una vegada es disposi de les propostes, l’Ajuntament en Ple decidirà abans 

del mes d’agost de cada any quins són els guardonats, per tal que puguin ser 

degudament notificats durant el mes de setembre. 

 

MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS 

LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA 

SOBIRANIA 

 

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar 

una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 

independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que 

li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de 

Catalunya.  

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric 

que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge 

d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar 

resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a 

decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit 

concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model 

d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 

estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 

representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores 

hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la 



 
 
 
 
 
 

 

independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la 

justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de 

l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la 

materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura 

dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.  

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 

independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, 

des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 

seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions 

estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que 

instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.  

 

Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents 

ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de VILADRAU a la resolució del 

Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant 

sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al 

nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la 

Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu 

desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 

ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de 

transversal socialment i política.  

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia 

per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 

independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves 

opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.  



 

 

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 

institucionalment una separació real de poders com a garantia de la 

democràcia. 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 

presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 

Independència. 

 


