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Art. 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57, 20.1 i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.d), 20.3.e), 
20.3.i), 20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRLRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s’aplicarà 
en els supòsits d’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local 
enumerats o a l’article 2 d’aquesta Ordenança.  
 
Art. 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 
via pública:   
 
a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a l’article 20.3 

a) del TRHL. 
 
b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, cisternes o aljubs on es 

recullin les aigües pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) del TRHL.  
 
c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les 

públiques, a l’empara del previst a l’article 20.3.c) del TRHL.  
 
d) Vessament i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús 

públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.d) del TRHL. 
 
e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.e) 

del TRHL.  
 
f) Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques de 

càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de vies públiques 
locals, per a donar llums, ventilació, accés de persones o entrada d’articles a soterranis 
o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 20.3.i) del TRHL.  

 
g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements constructius 

tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, paravents i altres 
instal.lacions semblants, voladisses sobre la via pública o que sobresurtin de la línia de 
façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) del TRHL.  

 
h) Tirats, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, gas o 

qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes d’amarre, de 
distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, aparells per a venda automàtica 
i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies públiques o altres terrenys de domini públic 
local o volin sobre els mateixos, a l’empara del previst a l’article 20.3.k) del TRHL.  

 
No estan subjectes a aquesta taxa les ocupacions del domini públic local efectuades per 
empreses explotadores de servei de subministrament, d’interès general.  
 

i) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) del TRHL.  
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j) Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a l’empara del 

previst a l’article 20.3.p) del TRHL.  
 
k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol article o 

mercaderia, en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.r) del 
TRHL.   

 
l) Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions i 

passadissos sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, així com 
per al pas del bestiar, a l’empara del previst a l’article 20.3.t) del TRHL.  

 
m) Reserva especial de la via pública o altres terrenys d’ús públic per a les pràctiques 

d’autoescoles o similars, a l’empara del previst a l’article 20.1 i 3.  
 
n) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de 

caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres 
instal·lacions anàlogues.  

 
o) Instal·lació de quioscos en la via pública. 
 
p) Mercaderies, materials de construcció, runes tanques, puntals, estintols, bastides. 
 
q) Taules i cadires. 
 
r) Obertura de sondatges o rases i qualsevol remoguda a la via pública del paviment de 

les voreres. 
 
s) Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
t) Entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
 
Art. 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 
entitats a què es refereixen els articles 35.4 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària (LGT) a favor dels quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es beneficiïn 
de l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent.  
 
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada 
designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa 
posterior a l’alta en el registre de contribuents.  
 
3. Tindran la consideració de substituts del contribuent en les taxes establertes per l’entrada 
i sortida de vehicles els propietaris de les finques o locals a que donin accés les dites 
entrades de vehicles, els quals podran repercutir les quotes sobre els respectius 
beneficiaris. 
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4. L’Ajuntament podrà atorgar una subvenció equivalent a l’import de la taxa a aquells 
subjectes passius que siguin entitats cíviques, benèfiques, oficials o culturals o bé 
formacions polítiques sempre que l’aprofitament o ocupació estigui relacionat amb els fins 
de les esmentades entitats o formacions. 
 
5. L’Ajuntament podrà atorgar una subvenció equivalent a l’import de la taxa en aquells 
supòsits derivats de les festes populars. 
 
 
Art. 4. Responsables i successors  
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 

la llei general tributària i a l’ordenança general.  
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 

acte administratiu, en els termes previstos a la llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la llei general tributària i 
a l’ordenança general. 

 
 
Art. 5. Beneficis fiscals  
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligats al pagament 

de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris 
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos 
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
 
Art. 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats següents: 
 
1. Tarifes 
 
Tarifa 1. Quioscos, casetes de venda i parades en general. Obertura, sondatges o 
rases i altres 
 
1.01. Permís per a instal·lació de quioscos, casetes i parades dedicats a la venda d’articles 
en general.......................................................................................2,39 euros per m2/dia 
                                                                                                         220,10 euros preu mes 
Quan aquestes instal·lacions tinguin subministrament elèctric, a aquesta llicència d’ocupació 
se li afegirà el suplement per connexió elèctrica  segons detall:  
- fins a 2 kW instal·lats ..................................................................................     1,03 euros/dia 
- de 2 a kW instal·lats....................................................................................      2,58 euros/dia 
- més de 10 kW instal·lats ......................................................   3,09 euros/dia/tram de 10 kW 
 
1.02. Permís per a instal·lació de casetes de pirotècnia.  ..................23,59 euros per m2/dia 
1.03. Llicència ocupació v. pública amb contenidors ........17,31 euros a la setmana/o fracció 
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1.04. Llicència ocupació v. pública amb sacs de runes .. .  2,86 euros a la setmana/o fracció 
1.05. Llicència per ocupació de la via pública amb materials de la construcció i/o altres tipus  
         d’elements anàlegs: 
         en obres menors  ....................................................... 8,65 euros m2/setmana/o fracció 
         en obres majors ......................................................... 8,65 euros m2/mes/o fracció 
1.06. Llicència per a l’obertura de cates, rases i sondatges. .............  4,22 euros metre lineal 
1.07. Llicència per a ocupació de terrenys dedicats a la instal·lació de gronxadors, aparells 
voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xoc, i en general qualsevol mena d’aparells 
en moviment. .............................................................................    0,81 euros per cada m2/dia 
1.08. Llicència per a instal·lació de tòmboles. .............................  0,81 euros per cada m2/dia 
1.09. Llicència instal·lació de casetes de tir, rifes o similars........  0,81 euros per cada m2/dia 
1.10. Llicència per  a ocupació via pública o terrenys  d’ús públic per al rodatge de 
pel·lícules,  
         audiovisuals i reportatges fotogràfics....................................    7,86 euros al dia per m2 
1.11. Tancament de carrer sense presència de guàrdia per hora o fracció...........17,07 euros 
1.12. Per la prestació de la senyalització de tancament s’haurà de fer un dipòsit de 
..............................................................................................................................117,85 euros 
1.13. Per la senyalització (a més de la tarifa de tancament) ................................ 82,54 euros 
1.14 Venda itinerant ambulant (globus i altres activitats similars) ..................28,07 euros/dia 
Això no obstant, quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import d’aquesta taxa 
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, 
autorització o concessió. 
1.15. Llicència per a ocupació de la via pública sense tall de carrer de grues i altres vehicles 
............. .............................................................................................  0,86 euros al dia per m2 
 
 
Tarifa 2. Nadal i Setmana Santa 
 
2.1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de torrons, fruits secs, dolços i 
similars, durant els dies 20 de desembre al 6 de gener, o des de diumenge de Ram fins al 
de Resurrecció. Per cada m2 o fracció, amb un mínim de 2m2/dia 
................................................................................................................................  0,87 euros 
2.2. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de fruits i altres gèneres anàlegs, 
durant els dies 20 de desembre al 6 de gener. Per cada m2 o fracció/dia 
................................................................................................................................. 0,87 euros 
2.3. Llicència per a ocupacions de terrenys per instal·lar-hi tómboles i similars. Per cada m2 
o fracció i durant aquestes festes ....................................................................       20,82 euros 
 
 
Tarifa 3. Mercats dissabtes 
 
3.1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades de fruites, calçats, flors, 
quincalles, ferros, mobles, vestits, animals, etc. Per cada m2 o fracció per 
jornada...................................................................................................................   2,01 euros 
3.2. Per l’edició d’impresos annexos a les llicències d’aquesta tarifa .................    8,68 euros 
Metodologia de càlcul:  Pel que fa a l’epígraf 3.1. el càlcul de la quota serà trimestral i 
segons la següent fórmula: m2*1,85*13 (52 setmanes any/4 trimestres). 
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Tarifa 4. Taules i cadires 
 
4.1. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i 
quatre cadires, per any) : ..................................................................................   189,63 euros 
4.2. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i 
quatre cadires, per mes).........................................................................................15,82 euros 
4.3. Ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer (preu unitari d’una taula i 
quatre cadires per dia): ..........................................................................................  8,35 euros 
 
Normes d’aplicació: 
 
a) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per tot l’any natural, i temporals, 

quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats 
sense autorització administrativa es consideren anuals. 

 
b) L’Ajuntament es reservarà el dret de disposar de l’espai autoritzat per l’ocupació, quan 

ho consideri convenient, previ avís als interessats i adequació de la taxa al temps efectiu 
d’utilització privativa. 

 
c) Una taula i quatre cadires, ocuparan  una superfície  màxima de 3,50 m2. 
 
Els deutors de l’ajuntament per anys anteriors per aquest concepte, no podran ser 
beneficiaris d’aquesta llicència, llevat que en el mateix acte liquidin tots els seus deutes pel 
mateix concepte. 
 
Tarifa 5. Guals 
 
5.1. Gual d’accés de vehicles és tota modificació de l’estructura de la vorada i de la vorera, 
dins l’àmbit de la via pública, que faciliti l’accés de vehicles a les finques de propietat 
privada. 
 
L’accés de vehicles constitueix un ús comú especial de béns de dom ini públic, estant 
sotmès a llicència municipal d’acord amb les determinacions d’aquesta ordenança. 
 
5.2. Titular de la llicència de gual podrà ser persona física, jurídica o comunitats de 
propietaris, que ostentin la titularitat de la llicència municipal per a l’ús del local. 
 
El local o recinte haurà de reunir les següents condicions: 
 
Que el tipus d’activitats necessiti entrada i sortida de vehicles. 
Que disposi del corresponent permís d’activitat o obertura o en el seu defecte es justifiqui la 
seva tramitació. 
Que justifiqui que en el seu interior es disposi de superfície destinada a l’aparcament, 
càrrega o descàrrega. 
 
5.3. Tarifes: 
 
Fins a 2 vehicles ........................................................................................   17,02 euros/ml/any 
De 3 a 4 vehicles ....................................................................................... 24,83 euros/ml/any 
De 5 a 10 vehicles ......................................................................................  37,95 euros/ml/any 
De 11 a 20 vehicles ....................................................................................  56,17 euros/ml/any 
De 21 a 30 vehicles ................................................................................... 74,48 euros/ml/any 
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De 31 a 40 vehicles ..................................................................................    92,80 euros/ml/any 
De 41 a 50 vehicles .......................................................................................111,12 euros/ml/any 
De 51 a 60 vehicles ...................................................................................... 129,44 euros/ml/any 
Més de 60 vehicles .....................................................................................   147,75 euros/ml/any 
Tallers de reparació ...................................................................................      24,83 euros/ml/any 
 
5.4. Reserva d'espais o prohibició d'estacionament. 
Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o particulars 
per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament. Per cada metre lineal o fracció: 
16,27 euros /ml./any 
 
5.5. Les autoritzacions d’entrada de vehicles amb existència de placa de gual permanent 
seran senyalitzades mitjançant una placa que serà expedida per l’Ajuntament i que  restarà  
col·locada en   lloc visible. 
La vorada haurà de ser pintada  de color groc amb línia longitudinal discontinua limitant  
l’espai màxim autoritzat per l’Ajuntament. 
 
5.6. Preu placa de gual: ..........................................  ..........................................   11,82 euros 
      Tramitació i placa de gual................................................................................15 euros 
 
5.7. Restarà prohibit col·locar materials d’obra o ferros a maneres de rampa per accedir  a la 
vorera. Únicament es podrà rebaixar la vorada seguint les instruccions  facilitades pels 
serveis tècnics municipals.  
 
5.8. Restarà prohibit col·locar plaques de gual permanent, que no siguin les autoritzades per 
l’Ajuntament. 
 
5.9. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan l’atorgament de la 
llicència no coincideixi amb el primer dia de l’any. En aquest cas, el període impositu 
començarà el dia en què es produeix aquesta circumstància i l’import de la quota a exigir es 
prorratejarà per semestres naturals i es satisfarà la que correspongui als semestres que 
resten per transcorre en l’any, inclòs aquell en què s’atorga la llicència. En el supòsit de 
baixa del gual es seguirà el mateix criteri. 
 
 
Tarifa 6. Càrrega i descàrrega de mercaderies 
 
6.1. Locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies: 
................................................................................................................. 17,02 euros/ml./any 
 
6.2. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d'ús públic, concedits a determinades 
persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, de materials davant de l'obra en 
construcció, de reformes o enderrocs d'immobles. En obres majors, cada metre lineal o 
fracció de calçada que li afecti la reserva, sempre que sigui més d’un mes 
....................................................................................................   8,24 euros ml/mes o fracció 
 
6.3. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d'ús públic, concedits a determinades 
persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, de materials davant de l'obra en 
construcció, de reformes o enderrocs d'immobles. En obres menors, cada metre lineal o 
fracció de calçada que li afecti la reserva, 
.............................................................................................   8,24 euros ml/setmana o fracció 
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6.4. Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública, per grues i altres vehicles:  
................................................................................   0,98 euros/dia/m2 o fracció/dia ó fracció 
 
 
Tarifa 7. Circs 
 
7.1. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs.  
Per cada m2/dia ....................................................................................................   0,75 euros 
 
7.2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’empri el procediment de licitació 
pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt primer. L’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, 
autorització o adjudicació. 
 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació 
pública, no s’aplicaran els tarifes detallades al punt primer. L’import de la taxa vindrà 
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió, 
autorització o adjudicació. 
 
 
Art. 7. Acreditament  
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment 

que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la 
mateixa fou sol·licitada.  

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

quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les ocupacions del domini 
públic local regulades a l’article anterior.  

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança 

sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest 
aprofitament.  

 
4. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 

l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació.  

 
 
Art. 8. Període impositiu 
 
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.  
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el 

període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament 
en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu 
s’ajustarà a aquesta circumstància.  

 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’ordenança general.  
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4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 
passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet.  

 
 
Art. 9. Normes de gestió  
 
1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

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

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

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

 
3. Els serveis tècnics comprovaran les declaracions dels interessats. 

Si  de la comprovació es desprèn que hi ha una ocupació diferent de la demanada, es 
girarà una liquidació complementària per la diferència. 

 
4. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a 

tercers. L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l'anul·lació de la llicència. 
 
5. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora 

pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es 
podran iniciar sense haver obtingut la llicència municipal amb l'obligació  de sol·licitar la 
llicència dintre de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó 
de la seva urgència. 

 
6. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del 

paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusiu de qui se 
n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per 
poder tramitar la sol·licitud haurà d'acreditar haver constituït la fiança corresponent. Si la 
garantia constituïda no fos suficient per cobrir l'import de les obres que s'han d'executar, 
l'interessat abonarà la diferència d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 

 
7. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició 

del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que 
les obres no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, 
l’Ajuntament podrà procedir a l'enderrocament i la nova construcció de les obres 
defectuoses, i el concessionari de la llicència estarà obligat a pagar les despeses que 
produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la nova reposició del paviment. 

 
8. Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública abans 

de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte del preu mínim que 
servirà a base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex d'aquesta ordenança. 

 
Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys disponibles 
per ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han de 
ser objecte de licitació. També s'assenyalaran  les parcel·les que poden destinar-se a 
cotxes de xoc, corcs, teatres, exposicions d'animals, restaurant,  bijuteries, etc. 
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Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la que 
hom li va adjudicar en la subhasta, pagarà per cada metre quadrat utilitzat de més, el 
100 per cent de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes. 

 
 
Art. 10. Règim de declaració i d’ingrés 
 
En els tributs de cobrament periòdic i repetitiu per rebut, una vegada notificada la liquidació 
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, es podran notificar 
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin.  
 
Les altres taxes previstes en aquesta ordenança que no tinguin el caràcter de tributs de 
cobrament periòdic i repetitiu es gestionaran pel règim d’autoliquidació. 
 
La taxa per ocupació del terreny al mercat del dissabte s’acredita i liquida dins els primers 
deus dies naturals al trimestre a que faci referència l’ocupació. 
 
Quan per causes no imputables al subjecte passiu el dret a l’utilització o aprofitament del 
domini públic no es presti, procedirà la devolució de la taxa corresponent. 
 
 
Art. 11. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 

primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al 
sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius 
es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 

 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona 
 
 
Art. 12. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei general tributària i 
l’ordenança general. 
 
 
Art. 13. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment 

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

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

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

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

Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva ordenança 
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general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels 
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de 
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 

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

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

 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
 
Disposició final. Data d’aprovació i vigència 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió 
tinguda el 27 d’abril de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data 10 de juny de 
2016, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 
parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
 
Publicacions de l’última modificació. 
Acord inicial. Ajuntament Ple. Acord 8. Data: 27.04.2016 
Publicació Anunci. BOPB. 04.05.2016. CVE. Núm. De registre: 022016007102 
Publicació Anunci. Diari Ara. 04.05.2016 
Publicació Edicte. BOPB. 20.06.2016. CVE. Núm. De registre: 022016010599 
 


