ORDENANCES FISCALS 2017
1

ORDENANÇA FISCAL GENERAL
Gestió, inspecció tributària i recaptació

Disposició general
En virtut del que disposen l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
la llei 58/2003, de 17 de desembre (LGT), el Reglament general de recaptació, la
legislació tributària de l’Estat i altres normes concordants, s’estableix aquesta
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció tributària i recaptació.
Sens perjudici de les disposicions de desenvolupament, harmonització i/o
execució que conformen aquesta ordenança els tributs locals es regeixen, sempre
i en qualsevol cas, conforme l’article 7 de la LGT, per la Constitució, els Tractats
internacionals amb clàusules de naturalesa tributaria i les normes que dictin la
Unió Europea o altres organismes internacionals o supranacionals als que se’ls hi
atribueixin competències en matèria tributària d’acord amb la Constitució, la Llei
general tributària i les lleis reguladores de cada tribut i les que tinguin disposicions
en matèria tributària.

TÍTOL I. Principis generals.

CAPÍTOL I. Generalitats.

Article 1. Objecte.
L’objecte d’aquesta ordenança és establir les normes comunes, tant substantives
com procedimentals, que es consideraran amb caràcter general com a part
integrant de les ordenances fiscals reguladores de cada exacció, en tot allò que
aquestes no regulin especialment.
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Article 2. Àmbit d’aplicació.
Aquesta ordenança general s’aplicarà en els àmbits següents:
1. Territorial. A tot el territori del terme municipal.
2. Temporal. Anual. Continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o
modificació.
3. Personal. A totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i
obligacions, tant fiscals com materials o de procediment, i també als ens
col·lectius que, sense personalitat jurídica, siguin capaços de tributació pel fet de
ser centres d’imputació de rendes, propietats o activitats.

Article 3. Interpretació.
1. Les ordenances municipals s’interpretaran d’acord amb els criteris admesos pel
dret.
2. Els termes emprats en les seves normes s’entendran d’acord amb el seu sentit
jurídic, tècnic o usual, segons escaigui.
3. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes
l’àmbit del fet imposable o el de les exempcions o bonificacions.
4. Mitjançant decret, l’alcalde/essa podrà dictar disposicions interpretatives i/o
aclaridores d’aquesta ordenança i de les reguladores de cada tribut.
CAPÍTOL II. Subjecte passiu

Article 4. Subjecte passiu
1. És subjecte passiu la persona natural o jurídica que, segons la llei i les
ordenances fiscals, estigui obligada a complir les prestacions tributàries, sigui com
a contribuent o com a substitut d’aquest.
2. Tindran la consideració de subjectes passius, a més a més, les herències
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jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat
jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles
d’imposició.
3. A la mort del obligats tributaris, les obligacions tributaries de les persones
físiques es trametran als seus hereus, sens perjudici del que estableix la legislació
civil quan a l’adquisició de l’herència. Un cop consti la mort de l’obligat tributari, les
persones que estiguin determinades a accedir a l’herència per disposició
testamentària o per ministeri de la llei, seran responsables solidaris dels tributs
municipals afectes als bens hereditaris, liquidats o no, mentre no consti de forma
fefaent l’acceptació o repudi de l’herència o acreditin que ha fet ús del dret a
deliberar, en els termes i terminis previstos per la legislació civil. Les liquidacions
tributàries escaients, tindran en aquests casos, caràcter provisional.
4. Els socis, partícips o cotitulars de les obligacions tributàries pendents de les
societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades estan obligats
solidàriament al seu pagament, com a successors, en els termes previstos per la
llei general tributària.

Article 5. Subjectes obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament dels deutes tributaris com a deutors principals,
segons els casos:
a) Els subjectes passius dels tributs, sigui com a contribuents o com a substituts.
b) Els retenidors i els qui hagin de fer ingressos a compte de qualsevol tribut.
c) Els subjectes infractors, siguin o no inclosos en les lletres anteriors, per les
sancions pecuniàries que els siguin imposades.
2. Si els deutors principals no fan el pagament dels deutes tributaris, estan
obligats al seu pagament:
a) Els responsables solidaris.
b) Els adquiridors d’explotacions i activitats econòmiques.
c) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
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3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que en
respondran de forma solidària.
4. Els successors mortis causa dels qui són obligats al pagament dels deutes
tributaris, enumerats en els apartats anteriors, es subrogaran en la posició de
l’obligat a qui succeeixin.
Això no obstant, en cas de mort del subjecte infractor, no es transmeten les
sancions pecuniàries que li hagin estat imposades.
5. Les persones obligades al pagament dels deutes tributaris responen del
compliment de les seves obligacions amb tots els seus béns presents i futurs,
llevat de les excepcions que les lleis preveuen i, en particular, les següents:
a) Els socis o partícips en el capital de societats o entitats dissoltes i liquidades
hauran de respondre de les obligacions tributàries que aquestes societats o
entitats tinguin pendents, fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls
hagi adjudicat.
b) Els successors mortis causa respondran de les obligacions tributàries pendents
dels seus causants amb les limitacions que resultin d’allò que disposa la legislació
civil per a l’adquisició de l’herència.
Article 6. Obligacions del subjecte passiu
Correspondrà al subjecte passiu:
1. Formular totes aquelles declaracions i autoliquidacions que s’exigeixin a les
ordenances de cada tribut, fent-hi constar el número de DNI o el NIF pel que fa a
persones jurídiques.
2. Pagar el deute tributari.
3. Declarar el seu domicili tributari i totes les variacions que se’n produeixin.
4. Facilitar la pràctica d’inspeccions o comprovacions.
5. Proporcionar a l’Administració municipal les dades, els informes, els justificants
o els documents que tinguin relació amb el fet imposable.
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Article 7. Domicili fiscal
1. El domicili, a l’efecte tributari municipal, serà:
a) Per a les persones físiques, la seva residència habitual, no obstant per les
persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, es podrà considerar
com domicili fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la direcció de les
activitats desenvolupades.
b) Per a les persones jurídiques, el seu domicili social al municipi de Badalona,
sempre que hi estigui centralitzada efectivament la gestió administrativa i la
direcció dels seus negocis. En altres casos, serà el lloc on radiqui aquesta gestió
o aquesta direcció.
2. Els subjectes passius han de declarar davant l’Ajuntament el seu domicili
tributari. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, ho haurà de comunicar a
l’Ajuntament mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi
de domicili produeixi efectes davant l'Administració municipal fins que es presenti
l'esmentada declaració tributària. L’Administració municipal podrà rectificar el
domicili tributari dels subjectes passius mitjançant la comprovació pertinent.
Les declaracions formulades davant l’oficina municipal administradora del Padró
Municipal d’Habitants tindran a efectes de comunicació del domicili fiscal dels
contribuents els mateixos efectes que l’esmentada declaració tributària.
3. Quan no s’hagi complert l’obligació de declarar el domicili tributari o les seves
modificacions, es considerarà com a tal en aquest municipi aquell que consti en
qualsevol document, llista, padró o matrícula de caràcter tributari municipal.
4. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos
cada any natural són obligats a designar un representant amb domicili al territori
espanyol, per tal de mantenir les seves relacions amb la Hisenda municipal.
CAPÍTOL III. Determinació de bases imposables

Article 8. Sistemes
1. L’ordenança fiscal reguladora de cada exacció establirà, d’acord amb la llei, els
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mitjans i els mètodes per determinar la base imposable.
2. Quan la manca de presentació de declaracions o quan les presentades pels
subjectes passius no permetin a l’Administració estimar les bases imposables i
quan els subjectes passius es resisteixin a l’actuació inspectora o incompleixin
substancialment les seves obligacions comptables, les bases es determinaran
utilitzant qualsevol dels mitjans següents:
a) Aplicant les dades antecedents disponibles que siguin rellevants.
b) Utilitzant els elements que indirectament acreditin l’existència dels béns i
rendiments.
c) Valorant els signes índexs o mòduls dels respectius contribuents, segons els
antecedents que es posseeixin en casos similars.
CAPÍTOL IV. Beneficis fiscals

Article 9. Abast
1. Només es reconeixeran els beneficis previstos per les lleis i per la respectiva
ordenança fiscal reguladora que, excepte disposició en contra, s’atorgaran a
instància de part.
2. Llevat dels supòsits establerts en l’apartat anterior, no s’admetrà, en matèria de
tributs, cap benefici fiscal.
3. Per poder gaudir de qualsevol dels beneficis tributaris regulats per les
ordenances municipals a l’empara de les potestats d’autoregulació que
confereixen les lleis als municipis, els interessats, no hauran de tenir deutes
pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que
aquests es trobin pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a
la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva
suspensió. Això no obstant, l’interessat podrà esmenar aquest impediment si els
liquida amb anterioritat a la proposta de resolució de l’expedient que decideixi
sobre la procedència o no del benefici tributari sol·licitat.

CAPÍTOL V. Base liquidable, quota i deute tributaris
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Article 10. Base liquidable
S’entén per base liquidable el resultat de practicar a la base imposable, si escau,
les reduccions establertes en l’ordenança fiscal pròpia de cada tribut.

Article 11. Quota tributària
S’entén per quota tributària la quantitat que, perquè ho determinen expressament
les ordenances fiscals o bé com a resultat d’operacions aritmètiques, igualment
reglades, constitueix una xifra concreta i la seva quantia determina l’import del
tribut liquidat.

Article 12. Determinació de la quota
1. La quota tributària es determinarà de conformitat amb:
a) La base liquidable, els tipus de gravamen aplicables, les tarifes, la quantitat
assenyalada o diversos d’aquests sistemes aplicats conjuntament.
b) Els factors correctors incorporats a cadascuna de les ordenances fiscals.
c) Les bonificacions o reduccions aplicables.
2. Les ordenances fiscals de cada tribut, en els termes establerts en la legislació
fiscal, podran graduar les tarifes de cada tribut conforme a les categories de vies
públiques i zones municipals que integren el viari fiscal municipal.
Les categories de vies públiques o zones del terme municipal de Badalona
s’ajustaran a la classificació annexa a aquesta ordenança.
Els carrers que no figurin a la classificació seran considerats com de l’última
categoria fiscal.

Article 13. Deute tributari
1. El deute tributari el constitueix la quota determinada d’acord amb els articles
anteriors, incrementada, si escau, amb:
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a) Els recàrrecs legals exigibles.
b) L’interès de demora, que serà l’interès legal del diner vigent el dia que comenci
a produir crèdit incrementat un 25%, llevat que legalment se n’estableixi un de
diferent.
c) El recàrrec per ajornament o pròrroga.
d) El recàrrec de constrenyiment, costos i despeses.
2. Quan d’acord amb la corresponent ordenança fiscal, en supòsits d’acreditament
periòdic (relacions anuals d’obligats o padrons) el període impositiu de les taxes
coincideixi amb l’any natural, en cas d’inici o de cessament de la utilització
privativa, l’aprofitament especial o l’ús del servei o activitat concernida, el període
impositiu s’ajustarà, d’ofici o a instància de part, a aquesta circumstància amb el
corresponent prorrateig trimestral de les quotes, llevat que la corresponent
ordenança fiscal especifica, en reguli un altre.
El cessament de la utilització, l’aprofitament o l’ús concernits, s’acreditarà
mitjançant informe previ dels serveis municipals encarregats del servei concernit,
que determinarà la seva ubicació real, la data del seu inici, la del seu final, i l’abast
d’aquest cessament.

Article 14. Extinció del deute tributari
El deute tributari s’extingeix per:
a) Pagament.
b) Compensació.
c) Condonació.
d) Insolvència.
e) Prescripció.
f) Confusió.
Article 15. Pagament i terminis de cobrament
1. El pagament de les exaccions municipals, pel que fa als mitjans, la manera, la
forma, els terminis i altres aspectes que susciti, es regularà segons les
prescripcions del calendari del contribuent següent i d’acord amb el que disposa la
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Llei General Tributària i el Reglament general de recaptació.
2. Els deutes de notificació col·lectiva i periòdica corresponents als padrons de
contribuents que tot seguit es relacionen s’han de fer efectius, en període voluntari
de pagament, dintre dels terminis indicats en el següent calendari del contribuent:
ORDENANÇA FISCAL

NÚM.
OF

PERIODE PAGAMENT

Impost sobre béns immobles
urbans

1

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil d’abril

Impost sobre béns immobles
rústica

1

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil d’abril

DATA
CÀRREC
DOMICILIACIONS
1er dia hàbil de
1ª Fracció
maig
1er dia hàbil de
2ª Fracció
juliol
1er dia hàbil de
3ª Fracció
setembre
1er dia hàbil de
4ª Fracció
novembre
1er dia hàbil de juny
1ª Fracció

Impost
sobre
econòmiques

activitats

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil de maig

2

2ª Fracció
3ª Fracció

Impost sobre vehicles
tracció mecànica

de

1er dia hàbil de
juny
1er dia hàbil de
setembre
1er dia hàbil de
novembre

3

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil de febrer

1er dia hàbil d’abril

Taxa pel serveis de cementiris
(conservació i ornat)

7

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil de febrer

1er dia hàbil d’abril

Taxa per entrada de vehicles
(guals) i reserva d’espais
(reserva d’aparcament)

20

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil de febrer

1er dia hàbil d’abril

Taxa per ocupació de vol, sòl i
subsòl de la via pública

21

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil de febrer

1er dia hàbil d’abril

22

Dos mesos a
partir del 1er
dilluns hàbil
de febrer
Dos mesos a
partir del 1er
dilluns hàbil
de juliol

1ª Fracció
Taxa per mercats municipals i
encants

2ª Fracció

Taxa per activitats a la via
pública instal·lació comercial
fixa permanent (quioscos)

23

Dos mesos a partir del 1er
dilluns hàbil de febrer
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1er dia hàbil d’abril
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Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.
3. Per Decret d’alcaldia es podran modificar els períodes de cobrament fixats en el
quadre anterior, sempre que aquest termini no sigui inferior a dos mesos naturals,
d’acord amb el que disposa l’article 62.3 de la llei General Tributària.
4. La quota corresponent als subjectes passius que domiciliïn el pagament de
l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana es fraccionarà en quatre
terminis del 25 per cent del deute, i/o l’Impost sobre activitats econòmiques es
fraccionarà en tres terminis del 33 per cent del deute els dos primers i el 34 per
cent el tercer.

Article 16. Compensació
1. En els casos establerts en els articles 71 i següents de la Llei general tributaria,
es podran extingir totalment o parcialment per compensació els deutes a favor de
la Hisenda municipal en fase de gestió recaptadora.
2. Seran compensables els deutes pendents en recaptació executiva. Els
pendents en recaptació voluntària només seran compensables a instància de part.
3. També es podran compensar els deutes no inclosos en l’apartat anterior quan
estigui previst per les normes reguladores dels tributs i altres recursos de dret
públic.
4. Quan s’hagi ingressat l’import d’una liquidació que després s’anul·larà i se
substituirà per un altre, es deduirà la quantitat ingressada prèviament.
5. La Tresoreria Municipal serà competent per acordar la compensació.

Article 17. Efectes de la compensació
1. Un cop acordada la compensació, el crèdit i el deute quedaran extingits en la
quantitat concurrent.
2. Si el deute és superior al crèdit, el subjecte passiu haurà d’abonar la diferència
abans de l’autorització de la compensació, sempre que el procediment s’hagi
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iniciat a instància de part, seguint-se aquest en el cas que hagués estat iniciat
d’ofici.
3. Quan el crèdit sigui superior a l’import del deute tributari, l’Administració farà la
liquidació minorant el crèdit i expressant l’import del romanent a favor de la
persona interessada.

Article 18. Condonació
1. Els deutes només podran ser objecte de condonació, rebaixa o perdó, en la
quantia i amb els requisits que la Llei determini.
2. La condonació extingeix el deute en els termes previstos en la Llei que l’atorgui.

Article 19. Insolvència
1. Els deutes que no s’hagin pogut fer efectius per declaració de fallida dels
subjectes obligats al pagament i dels responsables es declararan provisionalment
extingits en la quantitat procedent, mentre no es rehabilitin dins del termini de
prescripció.
2. Si un cop vençut aquest termini no s’ha rehabilitat el deute, aquest s’extingirà.

Article 20. Prescripció
1. Prescriuran, al cap de quatre anys, els drets i les accions següents:
a) El dret de l’Administració a determinar el deute tributari.
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.
c) L’acció per imposar sancions tributàries.
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts.
2. Prescriuran, al cap d’un any, l’acció de cobrament de les sancions per infracció
al reglament de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
3. El termini de prescripció es començarà a comptar de la manera següent:
a) Cas del paràgraf 1:
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En el cas a), des del dia en què s’acabi el termini reglamentari per presentar la
declaració corresponent; en el cas b), des de la data en què s’acabi el termini de
pagament voluntari; en el cas c), des del moment en què s’hagin comès les
respectives infraccions; i en el cas d), des del dia en què s’hagi fet l’ingrés
indegut.
El termini de prescripció per a exigir la obligació de pagament als responsables
solidaris començarà a contar-se des del dia següent a la finalització del termini de
pagament en període voluntari del deutor principal.
En el cas dels responsables solidaris previstos al paràgraf 2 de l’article 42 de la
Llei general tributària, aquest termini començarà en el moment dels fets que
constitueixin el pressupost de la responsabilitat.
En el cas dels responsables subsidiaris, el termini de prescripció començarà a
computar-se des de la notificació de la última actuació recaptatòria practicada al
deutor principal o a qualsevulla dels responsables solidaris.
b) Cas del paràgraf 2, des del dia següent al que guanyi fermesa la resolució per
la que s’imposi la sanció.

Article 21. Interrupció de la prescripció
1. Els terminis de prescripció a què es refereix el punt 2 de l’article anterior
s’interrompen per:
a) Qualsevol acció administrativa feta amb el coneixement formal del subjecte
passiu que condueixi al reconeixement, la regulació, la inspecció, l’assegurament,
la comprovació, la liquidació o la recaptació del tribut.
b) Qualsevol actuació del subjecte passiu que pretengui la reclamació de la
liquidació, el pagament del deute tributari o la sol·licitud fefaent de devolució de
l’ingrés indegut.
2. La prescripció s’aplicarà d’ofici sempre que en l’expedient resultin fefaentment
provats els fets o les circumstàncies en què aquella es fonamenti.

Article 22. Confusió
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1. El deute tributari s’extingeix per confusió dels drets de creditor i deutor.
2. Hi ha confusió de drets quan recau en una mateixa persona la condició de
deutor i creditor.
TÍTOL II. La gestió tributària

CAPÍTOL ÚNIC. Gestió tributària

Article 23. Inici
La gestió de les exaccions municipals s’iniciarà:
a) Per iniciativa del subjecte passiu, declaració o autoliquidació.
b) D’ofici.
c) Per l’actuació investigadora de l’Administració municipal.
d) Per comunicació de les persones o entitats que hi estan obligades.

Article 24. Declaració i sol·licituds
1. Es considerarà declaració tributària qualsevol document en què es manifesti o
es reconegui que s’han donat les circumstàncies o els elements d’un fet
imposable; s’entendrà també com a declaració la simple presentació del
document que contingui o constitueixi un fet imposable.
2. En el moment de la presentació es donarà a les persones interessades un rebut
acreditatiu de la declaració, que pot ser-ne un duplicat.
3. L’aplicació de les exempcions, bonificacions o reduccions que procedeixin,
s’efectuarà a instància de part i s’haurà de sol·licitar d’acord amb els següents
requisits, sense perjudici d’allò establert a la LRHL:
a) Quan es tracti de liquidacions que tinguin l’origen en les declaracions dels
subjectes passius, en formular la declaració.
b) Quan es refereixi a exaccions municipals que, per la continuïtat del fet
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imposable siguin objecte de padró o llista cobratòria, en el període comprès entre
l’inici del respectiu període impositiu i la fi del període voluntari de pagament
concernit.
c) Per a les taxes per serveis que hagin de fer-se efectives en el moment de la
prestació, prèviament o simultàniament a la sol·licitud de permís.
d) En el cas d’exaccions subjectes al sistema d’autoliquidació els interessats
hauran de presentar l’autoliquidació corresponent aplicant amb caràcter
provisional la bonificació o exempció que al seu judici procedeixi i sense perjudici
de les responsabilitats en què incorri si falseja les dades justificatives del benefici
fiscal o si és evident que la causa invocada no pot considerar-se inclosa dins les
normes que li són aplicables. Juntament amb el document de l’autoliquidació
haurà de formular-se la sol·licitud del benefici fiscal.
En els casos de reconeixement o aplicació de beneficis fiscals o coeficients
reductors de qualsevol mena, la quantia dels quals s’hagi de graduar mitjançant
acord municipal, els interessats podran aplicar-se directament en el moment de
formular l’autoliquidació corresponent, el mínim dels específicament previstos en
cada cas concret per la ordenança reguladora de cada tribut. L’acord de
concessió concernit, preveurà la incoació d’ofici, del procediment de la devolució
per ingressos indeguts que correspongui, si escau.
e) En els altres casos, dins el termini de reclamació a l'Ajuntament de la liquidació
practicada.
4. La disposició del número anterior s’entén sense perjudici de les facultats de
revisió de l'Administració municipal.
5. Els beneficiaris d’exempcions o bonificacions hauran de comunicar a
l'Administració els fets que impliquin l’extinció del benefici fiscal.
6. Les sol·licituds presentades fora dels terminis assenyalats a l’apartat 3.b.
d’aquest article, es traslladaran als efectes al següent període impositiu, quan
s’escaigui.

Article 25. Consultes
1. Els subjectes passius i els altres obligats tributaris podran formular a
l’Administració consultes degudament documentades sobre el règim, la
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classificació o la qualificació tributària que els correspongui en cada cas.
2. La resposta tindrà caràcter de simple informació.
3. Les consultes tindran caràcter vinculant en els supòsits previstos en la
legislació.

Article 26. Col·laboració amb la Hisenda municipal
Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a
l’Administració municipal tota mena de dades, informes o antecedents amb
transcendència tributària que es puguin deduir de les seves relacions
econòmiques, professionals o financeres amb altres persones.

Article 27. Padrons, matrícules o registres tributaris
1. Seran objecte de padró, matrícula o registre els tributs que, per la seva
naturalesa, es meritin periòdicament.
2. Els padrons hauran de contenir, almenys, les dades següents:
a) Nom, cognoms i domicili del subjecte passiu.
b) Quota assignada.
c) Concepte tributari.
d) El lloc, termini i forma en que ha de ser satisfet el deute tributari
e) Els mitjans d’impugnació que poden ser exercits
f) L’advertiment de que transcorregut el termini voluntari de pagament, s’iniciarà el
procediment de constrenyiment que comportarà els recàrrecs pertinents, els
interessos de demora, i si escau, les costes del procediment que s’originin.
3. Els padrons, matrícules o registres es sotmetran a aprovació cada exercici i
s’exposaran al públic, amb l’anunci previ al Butlletí Oficial de la Província, durant
un període de quinze dies naturals, per tal que les persones interessades en
tinguin coneixement i facin les reclamacions corresponents.
4. L’exposició al públic produirà els efectes de notificació de les liquidacions de les
quotes a cadascun dels interessats.

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS 2017
16

Article 28. Liquidació: classes
1. Les liquidacions tributàries seran provisionals o definitives.
2. Es consideraran definitives les liquidacions practicades amb la comprovació
prèvia del fet imposable.
3. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin
quotes inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, taxes i preus públics.

Article 29. Autoliquidació
1. S’estableix amb caràcter general l’autoliquidació de tots els tributs que
componen la Hisenda municipal.
2. Els subjectes passius hauran de presentar la declaració liquidació dins dels
terminis establerts a aquest efecte en l’ordenança reguladora de cada tribut o,
quan no hi hagi, dins dels terminis generals d’ingrés establerts en la Llei general
tributària o al Reglament general de recaptació.
3. L'import de les declaracions liquidacions i autoliquidacions s’ingressarà a les
entitats col·laboradores autoritzades.
4. A les declaracions liquidacions i autoliquidacions ingressades fora del termini
establert en aquest article els seran d’aplicació els efectes previstos en l’article 62
de la Llei general tributària.
5. La declaració s’acompanyarà de la documentació que acrediti el fet imposable i
les bases imposables i liquidables.

Article 30. Notificació
1. Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius expressant:
a) Els seus elements essencials.
b) Els mitjans d’impugnació que es puguin utilitzar, amb la indicació dels terminis i
els organismes davant dels quals es puguin interposar.
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c) El lloc, el termini i la forma en què s’hagi de satisfer el deute tributari.
2. Pel que fa als tributs de cobrament periòdic, es notificarà individualment la
liquidació corresponent a la primera meritació i, automàticament, es produirà l’alta
en el padró o registre per a exercicis posteriors.
3. En cas d’autoliquidació, la notificació de la primera meritació es farà en el
moment del pagament, i es produirà l’alta en el padró o registre per a exercicis
posteriors.
4. Les liquidacions successives es podran notificar col·lectivament mitjançant
l’exposició pública dels padrons o registres, amb els requisits establerts en l’article
27 d’aquesta Ordenança.
5. Les notificacions defectuoses són efectives a partir de la data en què el
subjecte passiu rebi la notificació, interposi recurs o ingressi el deute.
6. Tindran efecte durant un període de sis mesos les notificacions fetes
personalment als subjectes passius que, contenint el text íntegre de l’acte, hagin
omès algun altre requisit, excepte en cas que s’hagi fet una protesta formal dins
d’aquest termini.

Article 31. Notificació per compareixença.
1 Quan no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu
representant per causes no imputables a l'Administració i intentada al menys dues
vegades en el domicili fiscal, o en el designat per l'interessat si es tracta d'un
procediment iniciat a sol·licitud del mateix, es faran constar en l’expedient les
circumstàncies dels intents de notificació. Serà suficient un sol intent quan el
destinatari consti com a desconegut en l'esmentat domicili o lloc.
En aquest supòsit, es citarà a l’obligat o al seu representant per a ser notificats
per compareixença, mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada
per a cada interessat, en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. Aquesta
publicació es farà els dies 5 i 20 de cada mes o, en el seu cas, l'immediat dia hàbil
posterior.
Aquests anuncis podran ser exposats així mateix en l’oficina de l'Administració
tributària corresponent a l’últim domicili fiscal conegut. En el cas que aquest últim

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS 2017
18

domicili fos a l’estranger, l’anunci es podrà exposar en el consolat o secció
consular de l’ambaixada corresponent.
2. En la publicació hi constarà la relació de notificacions pendents amb indicació
de l’obligat tributari o del seu representant, el procediment que les motiva, l’òrgan
competent de la seva tramitació i el lloc i termini en que el destinatari de les
mateixes haurà de comparèixer per a ser notificat.
En tot cas, la compareixença haurà de produir-se en el termini de 15 dies naturals,
contats des del següent al de la publicació de l’anunci en el corresponent butlletí
oficial. Transcorregut aquest termini sense que l’obligat comparegui, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del
termini assenyalat.
3. Quan l'inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin
notificats per no haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant se’l
tindrà per notificat de les successives actuacions i diligències de l'esmentat
procediment, i es mantindrà el dret que li assisteix a comparèixer en qualsevol
moment del mateix. No obstant, les liquidacions que es dictin en el procediment i
els acords d'alienació dels béns embargats hauran de ser notificats d’acord amb el
que disposen els articles 109 i següents de la Llei general tributària.
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TÍTOL III. La inspecció tributària municipal

CAPÍTOL I. Actuacions de la Inspecció, i facultats

Secció primera. Actuacions de comprovació i d’investigació

Article 32. Comprovació i investigació
1. L’Administració tributària municipal farà les actuacions de comprovació i
d’investigació amb l’objectiu de verificar si els subjectes passius o obligats
tributaris acompleixen adequadament les seves obligacions i els seus deutes amb
la Hisenda municipal.
2. La Inspecció comprovarà l’exactitud i la veracitat dels fets i circumstàncies de la
naturalesa que siguin, consignats pels subjectes passius o obligats tributaris en
totes les declaracions i comunicacions que s’exigeixin per a cada tribut.
3. La Inspecció investigarà la possible existència d’elements de fet o d’altres
antecedents amb transcendència tributària que siguin desconeguts totalment o
parcialment per l’Administració. Finalment determinarà, si és el cas, l’exactitud de
les operacions d’autoliquidació tributària que els subjectes passius hagin practicat
i establirà la regularització que cregui procedent amb relació a la seva situació
tributària.

Article 33. Mitjans
1. La comprovació i la investigació tributàries es faran mitjançant l’examen de
qualsevol document, fitxers, factures, justificants i assentaments comptables del
subjecte passiu i també mitjançant la inspecció de béns, elements, explotacions o
altres antecedents o informacions que calgui facilitar a l’Administració municipal o
que siguin necessaris per determinar el tribut.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, la llicència municipal
d’obertura de comerç i instal·lacions industrials, si escau, haurà d’estar en els
establiments, amb caràcter obligatori i a disposició de qualsevol agent de
l’autoritat municipal.
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Secció segona. Funcions i facultat de la Inspecció

Article 34. Funcions de la Inspecció dels tributs
Correspon a la Inspecció dels tributs:
a) Investigar els fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats per
l’Administració i atribuir-los al subjecte passiu o obligat tributari.
b) Integrar definitivament les bases tributàries mitjançant l’anàlisi i l’avaluació
d’aquelles en els seus diferents règims de determinacions o estimar i comprovar
les declaracions i les declaracions liquidacions per determinar la veracitat i la
correcta aplicació de les normes.
c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.
d) Realitzar, per iniciativa pròpia o a petició dels altres òrgans competents de
l’Administració tributària municipal, les actuacions inquisitives o de formació que
s’hagin de dur a terme amb particulars o altres organismes que, directament o
indirectament, condueixin a l’aplicació dels tributs.
e) Proposar als òrgans municipals competents la incoació, instrucció i imposició, si
escau, de les sancions tributàries corresponents.
f) Les altres funcions que, de conformitat amb la legislació aplicable, els siguin
encomanades.

Article 35. Lloc de les actuacions inspectores
1. Les actuacions de comprovació i d’investigació podran dur-se a terme
indistintament:
a) En el lloc on els subjectes passius o responsables tinguin el domicili fiscal o
tributari o on el seu representant tingui el domicili, el despatx o l’oficina.
b) En el lloc on es realitzin totalment o parcialment les activitats gravades.
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c) On hi hagi alguna prova, si més no parcial, del fet imposable.
d) A les oficines de l’Administració municipal, quan els elements sobre els quals
s’hagin de realitzar les actuacions hi puguin ser examinats.
2. Els llibres i la documentació, incloent-hi els programes informàtics i els arxius
en suport magnètic, que tinguin relació amb les activitats empresarials,
professionals o de qualsevol altra naturalesa dutes a terme per la persona
obligada tributàriament hauran d’examinar-se als locals o a les oficines de la
persona interessada, on legalment hi hagi d’haver els llibres oficials de
comptabilitat, els registres auxiliars, els justificants acreditatius o altres documents
referents a l’activitat exercida. No obstant això, si es tracta de registres o
documents establerts específicament per normes de caràcter tributari o dels
justificants que hi fan referència exclusiva, la inspecció dels tributs podrà requerirne la presentació a les oficines públiques per fer-ne l’examen.
3. Els inspectors tributaris podran entrar a les finques, els locals de negoci i altres
establiments o llocs on es facin activitats o explotacions sotmeses a gravamen, si
hi ha béns subjectes a tributació o bé si es produeixen fets imposables o n’existeix
alguna prova, sempre que ho considerin convenient per a la pràctica de qualsevol
actuació i, en particular, per reconèixer els béns, despatxos, instal·lacions o
explotacions de l’interessat i practicar així les actuacions probatòries connexes
que siguin necessàries.
4. Quan el propietari o ocupant de la finca o edifici, o la persona sota la custòdia
de la qual es trobi s’oposi a l’entrada dels inspectors, aquests no podran fer el
reconeixement sense l’autorització prèvia escrita de l’alcaldia. Si l’entrada i el
reconeixement es refereixen al domicili d’una persona física o jurídica, caldrà
l’obtenció del manament judicial oportú si no hi hagués consentiment de
l’interessat.

Article 36. Compareixença de l’obligat tributari
1. L’obligat tributari, requerit per escrit, haurà de presentar-se en el lloc, el dia i
l’hora assenyalats per a la pràctica d’actuacions i tindrà a disposició de la
Inspecció la documentació i els altres elements sol·licitats, o els hi aportarà. Si no
ho fes així, sense haver-hi cap raó, la Inspecció farà constar aquesta
circumstància per incoar el procediment sancionador que sigui procedent i
renovarà el primer requeriment. Si l’interessat no atengués el segon requeriment,
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se’n farà un tercer i s’advertirà a l’obligat tributari que, si no l’atén adequadament,
la seva actitud es considerarà resistència a l’actuació inspectora.
2. Quan la inspecció es presenti sense requeriment previ en el lloc on s’hagin de
practicar les actuacions, l’obligat tributari haurà d’atendre-la si hi és present. Si no
és així, haurà de col·laborar amb la Inspecció la persona que detingui la
representació com a encarregat o responsable de l’oficina, registre, dependència,
empresa, centre o lloc de treball. Si aquest requeriment no fos atès, es renovarà,
en els seus propis termes, i s’advertirà a l’obligat tributari que, si no l’atén
adequadament, la seva actitud es considerarà resistència a l’actuació inspectora,
sense perjudici de les sancions tributàries que corresponguin. En cas de no ser
així, la Inspecció requerirà en el mateix moment i lloc la continuació de les
actuacions inspectores en el termini assenyalat que sigui procedent, sense
perjudici de les mesures cautelars que siguin procedents d’adoptar.
3. Quan l’obligat tributari pugui al·legar causa justa que li impedeixi comparèixer
en el lloc, el dia i l’hora assenyalats, haurà de comunicar-ho per escrit, amb
anterioritat a la data assenyalada, indicant la causa o circumstància que motivi la
incompareixença. Quan la pràctica de les actuacions se suspengui, s’indicarà una
nova data (per a la seva realització), tan aviat com hagin desaparegut els motius
de la suspensió.

Article 37. Resistència a l’actuació inspectora
1. Es considera obstrucció o resistència a l’actuació inspectora tota conducta que
tendeixi a dilatar, entorpir o impedir les actuacions inspectores.
2. En particular, constituiran obstrucció o resistència a l’actuació inspectora:
a) La incompareixença reiterada de l’obligat tributari, excepte la prevista en
l’apartat 3 del precedent article.
b) La negativa a ensenyar els llibres, registres i documents de conservació
obligatòria.
c) La negativa a facilitar dades, informes, justificants i antecedents i també al
reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions relacionades amb
fets imposables o amb la seva quantificació.
d) La negativa indeguda a permetre l’entrada de la inspecció, o la seva
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permanència, a les finques i els locals.
e) Les coaccions o la falta de la consideració deguda a la Inspecció, sens perjudici
de les altres responsabilitats que es puguin exigir.

Article 38. El marc d’actuació de la Inspecció
1. Els inspectors de tributs municipals ajustaran la seva actuació al marc següent:
a) Si no hi ha hagut declaració, declaració liquidació o autoliquidació, o si totes o
bé una d’aquestes no resulten correctes, els inspectors proposaran la
regularització de la situació tributària, del subjecte passiu, pels tributs i períodes
que són objecte de tributació, i convidaran l’interessat a acceptar la proposta.
b) L’interessat manifestarà de forma expressa si hi està d’acord o no. Si hi mostra
disconformitat, si no pot manifestar vàlidament la conformitat, perquè no és el
subjecte passiu o el seu representant, o si es tracta de casos de prova
preconstituïda, s’aixecarà l’acta que sigui procedent, en la qual es consignaran els
fets i circumstàncies observats per d’inspector i, succintament, els raonaments
legals en què es basa la seva proposta de regularització. També s’hi han de
reflectir les manifestacions del subjecte passiu, si considera oportú de fer-ne
alguna per justificar la seva discrepància.
2. Els inspectors podran reclamar dels particulars, funcionaris i autoritats tots els
antecedents i documents necessaris per a la investigació.

CAPÍTOL II. Documentació de l’actuació inspectora

Article 39. Enumeració, naturalesa i característiques
1. Les actuacions de la Inspecció Tributària municipal, quan hagin de tenir alguna
transcendència econòmica per als subjectes passius, es documentaran en
diligències, informes comunicacions i actes.
2. Les actes i diligències fetes per la Inspecció dels Tributs tenen naturalesa de
documents públics i són una prova, llevat que s’acrediti el contrari, dels fets que
n’hagin motivat la formalització i que resultin de la seva constància personal per
als actuaris.
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3. Els fets consignats en les diligències o actes que siguin manifestats o acceptats
pels interessats es consideren certs i només els podran rectificar ells mateixos
mitjançant una prova d’haver incorregut en error de fet.
4. Els actes administratius el contingut dels quals consisteix en una liquidació
tributària derivada d’una acta de la inspecció dels tributs gaudeixen de
presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei general tributària.

Article 40. Les actes. Contingut Classificació
1. Les actes de la Inspecció que documentin el resultat de les seves actuacions
contindran:
a) La data i el lloc de la formalització.
b) La identificació personal de l'inspector o inspectors actuaris que la subscriguin.
c) El nom, els cognoms i el DNI/NIF, de la persona que les estén, el caràcter amb
què s’entenen les actuacions i el caràcter o representació amb què s’actua.
d) El domicili tributari del subjecte passiu, obligat tributari o interessat, i la data
d'inici de les actuacions.
e) Els elements essencials del fet imposable i de la seva atribució al subjecte
passiu.
f) La constatació o no que l'interessat hagi formulat al·legacions i, en cas que les
hagi formulat, la seva valoració.
g) La regularització de les situacions tributàries que la inspecció consideri
convenient.
h) La conformitat o disconformitat del subjecte passiu.
i) L’expressió dels tràmits més immediats del procediment iniciat i, si l’acta és de
conformitat, dels recursos que procedeixin contra l’acte de liquidació derivat
d’aquesta, indicant l’òrgan competent per a resoldre’ls i el termini per interposarlos i, l’existència o inexistència, en opinió de l’actuari, d’indicis de la comissió
d’infraccions tributaries.
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2. Les actes de la Inspecció dels tributs seran amb acord, de conformitat o de
disconformitat segons si l’interessat ha acceptat o no íntegrament la proposta de
liquidació que la Inspecció hagi practicat en l’acta.
En qualsevol cas, les actes de la Inspecció dels tributs seran firmades per
ambdues parts i se’n donarà un exemplar a l’interessat. Quan l’interessat es negui
a subscriure l’acta o a rebre’n un exemplar, l’acta es tramitarà com si fos de
disconformitat.
3.Quan hi hagi prova preconstituïda del fet imposable, l’acta es podrà estendre
sense la presència de l’obligat tributari o del seu representant. S’hi expressaran,
amb el detall que calgui, els fets i mitjans de prova emprats i s’hi adjuntarà, en
qualsevol cas, l’informe de l’actuari.
4. L’acta, i també la iniciació de l’expedient corresponent, es notificaran a l’obligat
tributari, el qual, en un termini de quinze dies, podrà al·legar davant la Inspecció el
que convingui i, en particular, el que cregui oportú sobre els possibles errors o
inexactituds de l’esmentada prova i sobre la proposta de liquidació que l’acta
contingui, o bé expressar la seva conformitat sobre una o ambdues qüestions.
Durant el termini d’al·legacions, es posarà de manifest l’expedient complet a
l’obligat tributari.
CAPÍTOL III. Infraccions tributàries

Article 41. Concepte
1. D’acord amb el que disposa l’article 11 del TRLRHL, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de tributs locals s’aplicarà el règim d’infraccions i
sancions regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la
complementin i desenvolupin.
2. Són infraccions tributàries les accions i omissions tipificades i sancionades en
les lleis. Les infraccions tributàries són sancionables fins i tot per simple
negligència.
3. L’actuació dels contribuents es presumirà realitzada de bona fe i quedaran
exemptes de responsabilitat tota acció i omissió que constitueixin una infracció
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tributària, quan l'obligat tributari hagi adequat la seva actuació a criteris
explícitament manifestats per l'administració tributària competent, en publicacions
de textos actualitzats de les normes tributàries, comunicacions i/o respostes a
consultes tributàries.

Article 42. Subjectes infractors
Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats
esmentades en l’article 35 de la Llei general tributària que portin a terme les
accions o omissions tipificades com a infraccions a les lleis, i especialment els
següents:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els retenidors i els obligats a ingressar a compte.
c) Els representants legals dels subjectes obligats que no tinguin la capacitat
d’obrar.
d) Els obligats al compliment d’obligacions tributàries formals.
e) Qualsevol altre subjecte passiu qualificat d’infractor en les lleis.

Article 43. Classes d’infraccions tributàries
Les infraccions es divideixen en:
a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.

Article 44. Qualificació
Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària conforme a la divisió
anterior i en el supòsit de multes proporcionals, la sanció que procedeixi s’aplicarà
sobre la totalitat de la base de la sanció que en cada cas correspongui, a excepció
de lo regulat en la Llei general tributària.
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Article 45. Criteris de graduació de les sancions tributàries
Seran aplicables els establerts en l’article 187 de la Llei general tributària.

CAPÍTOL IV. Sancions tributàries

Article 46. Procediment sancionador
En els expedients que origini l’actuació inspectora i que posin de manifest les
infraccions tributàries, s’hi aplicaran les sancions i els procediments que les lleis,
els reglaments i les ordenances expressin.

Article 47. Sancions tributàries
Les infraccions tributàries se sancionaran, segons correspongui, amb:
1. Sanció pecuniària, fixa o proporcional o no pecuniària.
2. La sanció pecuniària proporcional conforme les disposicions de la Llei general
tributària.
3. La pèrdua durant un termini de fins a cinc anys de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajudes públiques d’aquest Ajuntament i del dret de gaudir de
beneficis o incentius fiscals en els tributs municipals.
4. La prohibició, de fins a cinc anys, de signar contractes amb aquest Ajuntament
i/o amb els seus organismes o empreses municipals.

Article 48. Quantia de les sancions
1. Les infraccions tributàries lleus seran sancionades amb multa pecuniària fixa de
100 a 250 euros, conforme a les disposicions de la Llei general tributària
2. La quantia de les sancions qualificades com greus i molt greus s’atendrà al
contingut dels articles 187 al 206 de la Llei general tributària.
S’exigiran interessos de demora pel temps transcorregut entre la finalització del
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termini voluntari de pagament i el dia que es faci la liquidació que regularitzi la
situació tributària.
3. Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció tributària greu o
molt greu representi més del 50 per 100 de les quantitats que s’haurien hagut
d’ingressar i excedeixi els 30.050,61 euros i hi concorri, a més, alguna de les
circumstàncies previstes en l’article 184, apartat 3, de la Llei general tributària, o
hi hagi hagut resistència, negativa o obstrucció a l’acció investigadora de
l’Administració tributària per part dels subjectes infractors, aquests podran ésser
sancionats, a més, amb:
a) La pèrdua, durant un període de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir
subvencions o ajudes públiques d’aquest Ajuntament i del dret de gaudir de
beneficis o d’incentius fiscals.
b) La prohibició, durant un període de fins a cinc anys, de signar contractes amb
aquest Ajuntament, i/o amb els seus organismes o empreses municipals.

Article 49. Conformitat
1. La quantia de les sancions pecuniàries imposades segons els articles 191 a
197 de la Llei general tributària es reduirà en un 30 per cent quan el subjecte
infractor o, si escau, el responsable manifestin la seva conformitat amb la
proposta de regularització que se’ls formuli i en un 50 per cent en els supòsits
d’actes amb acord.
2. La reclamació posterior contra la liquidació practicada restablirà la sanció que
s’hauria aplicat en cas de no haver-hi hagut conformitat de les persones
esmentades en el paràgraf anterior.
3. L'import de la sanció, una vegada aplicada, si s’escau, la reducció per
conformitat, es reduirà en un 25 per cent si concorren les següents
circumstàncies:
a) Que es realitzi d’ingrés total de la sanció en període voluntari.
b) No s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o sanció.

Article 50. Aplicació
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En els casos d’infraccions que siguin imputables al representant legal d’un menor
d’edat o d’un incapacitat legalment, les multes recauran sobre el seu representant
i la responsabilitat del subjecte passiu es limitarà a les quotes que la Hisenda
municipal hagi deixat de percebre.

Article 51. Competència
Les sancions tributàries les imposarà l’alcalde/essa-president/a de la corporació o
l’autoritat en què hagués delegat i seran notificades als infractors amb la instrucció
dels recursos que procedeixin.

Article 52. Extinció
1. La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel pagament o
compliment de la sanció o per prescripció.
2. En cas de mort dels subjectes infractors, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus o legataris sense perjudici del que estableix la legislació
civil per a l’adquisició de l’herència. En cap cas les sancions seran transmissibles.
3. En el cas de les societats o les entitats dissoltes i liquidades, les seves
obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital,
que respondran d’aquestes obligacions solidàriament i fins al límit del valor de la
quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.

TÍTOL IV. La recaptació

CAPÍTOL I. Recaptació. Disposicions generals

Article 53. Entitats col·laboradores
Són entitats col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit que
l’Ajuntament autoritza per exercir la col·laboració esmentada. Les entitats
col·laboradores en cap cas no tindran caràcter d’òrgan de recaptació.
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Article 54. Dipòsits
El pagament de les quantitats que tinguin la consideració de dipòsits o fiances de
qualsevol tipus haurà de fer-se a la Tresoreria Municipal, havent-se d’aportar la
següent documentació:
a) En el cas que d’ingrés es realitzi per al compliment d’un acord o resolució
municipal, fotocòpia de l’acte administratiu que obliga a fer l'esmentat ingrés.
b) En el cas que d’ingrés es realitzi per a la sol·licitud de suspensió d’un acte
administratiu, fotocòpia de l’acord o resolució que es pretén impugnar i sobre el
que es demana o demanarà la suspensió.

Article 55. Justificants de pagament
Tindran el caràcter de justificant de pagament els documents expedits d’acord
amb els models aprovats pel Consell Superior Bancari, quan aquesta expedició
s’efectuï en les següents condicions:
a) Que siguin expedits per l’entitat col·laboradora, exclusivament com a
conseqüència d’ordres de domiciliació de rebuts o comissions de pagament
donades pels seus clients.
b) Que aquests documents continguin com a mínim totes les dades especificades
en l’article 31 del Reglament general de recaptació i altres dades d’interès,
d’acord amb les característiques del tribut a què es refereixin.

Article 56. Domiciliacions bancàries
El pagament de les exaccions es podrà realitzar mitjançant la domiciliació en
establiments bancaris o caixes d’estalvis, d’acord amb les condicions següents:
1. Els interessats ho hauran de sol·licitar a l'Administració municipal mitjançant un
imprès especial normalitzat.
2. En els tributs d’exacció periòdica per padró, les ordres de domiciliació bancària
s’hauran de tramitar amb una antelació mínima de dos mesos, abans del
començament del període de cobrament. En cas contrari, les comunicacions
produiran efectes en el període següent.
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3 Aquestes domiciliacions de pagament tindran validesa durant un temps indefinit.
Tanmateix, els contribuents les podran anul·lar o traslladar a altres establiments
bancaris, informant-ne l'Administració municipal dins del termini i en la forma
assenyalats en les dues condicions precedents.
4. Independentment de la domiciliació del pagament dels rebuts en bancs i caixes
d’estalvis, aquestes entitats poden gestionar el pagament del rebuts dels clients
que els ho encomanin.
CAPÍTOL II. Ajornaments i fraccionaments de pagament
Article 57. Normes Generals
1. Es podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes en els terminis previstos
als articles 65 i 82 de la Llei general tributària. Amb caràcter general, complint-se
la resta de requisits contemplats en aquesta ordenança, es concediran
fraccionaments amb pagaments mensuals. La concessió d’ajornaments o
fraccionaments amb altres periodicitats requerirà sempre de l’aportació de
garantia, excepte en aquells casos que quedi suficientment acreditat que el
sol·licitant només disposarà d’ingressos suficients per efectuar els pagaments en
les dates proposades.
2. El fraccionament del pagament, com a modalitat d’ajornament, es regirà per les
normes que hi siguin aplicables en allò que no estigui regulat especialment.
Article 58. Sol·licitud.
1.- Les sol·licituds d’ajornament o fraccionament es presentaran dins dels terminis
següents:
a) Deutes que es trobin en període voluntari de pagament o de presentació
de les corresponents autoliquidacions: dins del termini fixat per a d’ingrés
en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 62 de la Llei general tributària.
b) Deutes que es trobin en període executiu: en qualsevol moment anterior
a la notificació de l’acte administratiu pel que s’acordi l’alienació dels béns
embargats.
2. La sol·licitud d’ajornament o fraccionament haurà de contenir necessàriament
les següents dades:
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a) Nom i cognoms o raó social completa, número d’identificació fiscal i
domicili del sol·licitant.
b) Identificació del deute quin ajornament o fraccionament es sol·licita,
indicant al menys el seu import, concepte i data de finalització del termini
d’ingrés en període voluntari.
c) Terminis i altres condicions de l’ajornament o fraccionament que es
sol·licita.
d) Garantia que s’ofereix, d’acord al que disposa l’article 82 de la Llei
general tributària.
e) Ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi de compte
client i altres dades identificatives de la entitat de crèdit o de dipòsit que
haurà d’efectuar el càrrec en compte.
f) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
3. A la sol·licitud d’ajornament o fraccionament s’haurà d’acompanyar:
a) Compromís d’aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o d’assegurança de caució, o la documentació que es detalla en
els apartats 4 y 5 d’aquest article, segons el tipus de garantia que s’ofereixi.
b) En el seu cas, els documents que acreditin la representació, la
identificació del medi preferent i el lloc assenyalat a efectes de notificació.
c) El sol·licitant haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud els demés
documents o justificants que estimi oportuns que recolzin la seva petició i,
en particular, haurà de justificar la existència d’una dificultat de tresoreria
que l’impedeixi de manera transitòria efectuar el pagament en el termini
establert.
4. Quan es sol·liciti l’admissió de garantia que no consisteixi en aval d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució
s’aportarà juntament a la sol·licitud d’ajornament o fraccionament i als documents
a que es refereixen les lletres b) y c) de l’apartat anterior, la següent
documentació:
a) Declaració responsable i informe justificatiu de la impossibilitat d’obtenir
l’aval o certificat, en el que constin les gestions efectuades al respecte,
degudament documentades.
b) Valoració dels béns ofertats en garantia efectuada per empreses o
professionals especialitzats i independents. Quan existeixi un registre
d’empreses o professionals especialitzats en la valoració d’un determinat
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tipus de béns, es podrà exigir que la valoració s’efectuï per una empresa o
professional inscrit en l'esmentat registre.
c) En el cas d’empresaris o professionals obligats per llei a portar
comptabilitat, balanç i compte de resultats de l’últim exercici tancat i informe
d’auditoria, si existeix.
5. Quan es sol·liciti la exempció total o parcial de garantia, s’aportarà juntament a
la sol·licitud a més a més dels documents a que es refereixen les lletres de
l’apartat 3 d’aquest article, la següent documentació:
a) Declaració responsable manifestant no tenir béns o no posseir-ne
d’altres que els ofertats en garantia.
b) Informe justificatiu de la impossibilitat d’obtenir aval d’entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució, en el
que constin les gestions efectuades al respecte degudament
documentades.
c) En el cas d’empresaris o professionals obligats per llei a portar
comptabilitat, balanç i compte de resultants dels tres últims anys i informe
d’auditoria, si existeix.
d) Pla de viabilitat i qualsevol altre informació que justifiqui la possibilitat de
complir l’ajornament o fraccionament sol·licitat.
6. Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s’acompanyen els documents que
s’assenyalen als apartats anteriors d’aquest article, es requerirà al sol·licitant per
a que, en un termini de deu dies subsani la falta o acompanyi els documents
preceptius, amb indicació de que si no aporta tota la documentació requerida se'l
tindrà per desistit de la seva sol·licitud, arxivant-se sense més tràmit la mateixa.
En els supòsits de deutes derivats d’una autoliquidació, la sol·licitud d’ajornament
o fraccionament que no vagi acompanyada de la presentació d’aquella mancarà
d’eficàcia, sense necessitat de dictar cap acord o resolució al respecte sense
perjudici que, un cop presentada l’autoliquidació pugui efectuar-se una nova
sol·licitud d’ajornament o fraccionament del deute resultant.
No es considerarà complimentada l’obligació continguda en la lletra e) de l’apartat
2 d’aquest article quan s’aporti una garantia rebutjada per l'Administració tributària
per falta de suficiència i idoneïtat.
Es podrà requerir al sol·licitant altra informació i documentació que es consideri
necessària per a resoldre l’expedient d’ajornament o fraccionament i, en particular
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la referent a la titularitat, descripció, estat, càrregues i utilització dels béns ofertats
en garantia.
Quan s’hagués presentat la sol·licitud dins del període voluntari per l'ingrés del
deute, se li advertirà que, si el termini d’ingrés hagués transcorregut al finalitzar el
termini assenyalat en el paràgraf primer d’aquest apartat sense haver efectuat el
pagament, ni aportat els documents preceptius als que es refereix aquest
paràgraf, li serà exigit el deute per la via de constrenyiment amb els recàrrecs i
interessos corresponents.
7.- Quan es presenti una sol·licitud d’ajornament o fraccionament en període
voluntari sense complir lo establert en l’apartat 1 de l’article 82 de la Llei general
tributària, es podrà adoptar les mesures cautelars que s’estimi oportunes per a
garantir el cobrament del deute durant la tramitació del procediment.
8.- Durant la tramitació de la sol·licitud el deutor haurà d’efectuar els pagaments
en els terminis, fracció o fraccions que hagi proposat.

Article 59. Garanties.
1. La persona que fa la petició de fraccionament o ajornament garantirà el deute
mitjançant aval bancari solidari i adjuntarà a la sol·licitud el compromís exprés
d’aval de l’entitat de dipòsit. Així mateix, podrà oferir altres garanties en els termes
previstos a l’article 82 de la Llei general tributària. La garantia cobrirà l'import del
deute en període voluntari i dels interessos de demora que generi l’ajornament o
fraccionament, més un 25 per cent de la suma d’ambdues partides.
2. En el cas d’ajornament o fraccionament de varis deutes en un mateix acord es
podrà constituir una sola o varies garanties comunes per a tots o alguns dels
terminis, en quin cas s’aplicaran les normes previstes amb caràcter general per
als fraccionaments de pagament. En aquest cas, les garanties cobriran l'import a
que ascendeix la suma dels deutes en període voluntari més els interessos de
demora que generin els terminis que es garantitzen més un 25 per 100 de la suma
d’ambdues partides.
3. Tractant-se de fraccionaments, es podran aportar garanties parcials per a cada
un dels terminis. En aquest cas, cada garantia cobrirà la fracció corresponent, els
interessos de demora associats a aquesta fracció i el 25 per 100 d’ambdues
partides.
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Qualsevulla que sigui la garantia ofertada, si la valoració del bé, deduïdes les
càrregues que, en el seu cas, recaiguin sobre el mateix resultés insuficient per a
garantir en tot o en part l’ajornament o fraccionament en els terminis previstos en
aquesta ordenança es requerirà al sol·licitant per a que en el termini de deu dies a
comptar des del dia següent al de notificació de la comunicació aporti garantia
complementaria o acrediti la impossibilitat d’aportar-la presentant a l’efecte la
documentació indicada a l’article anterior.
Si el requeriment es atès i s’aporta la garantia complementaria suficient o es
justifica la impossibilitat d’aportar-la, es continuarà la tramitació de l’expedient, en
la forma determinada per cada cas, fins a la seva resolució.
Si el requeriment no es atès, no aportant garantia complementaria suficient ni
justificant la impossibilitat d’aportar-la, es denegarà la sol·licitud per insuficiència
de garanties, de la qual cosa serà advertit oportunament el sol·licitant en el
requeriment.
6. La garantia constituïda mitjançant aval o certificat d’assegurança de caució
haurà de ser per termini que excedeixi al menys en sis mesos al venciment del
termini o terminis garantits.
7. La garantia haurà de formalitzar-se en el termini de dos mesos a comptar des
del següent al de la notificació de l’acord de concessió, que estarà condicionat a
la seva formalització. Aquest termini podrà ampliar-se per tramitar l’ajornament o
fraccionament quan es justifiqui la existència de motius que impedeixin la seva
formalització en temps.
8. Transcorreguts aquests terminis sense formalitzar la garantia, quedarà sense
efectes l’acord o resolució de concessió.
En aquest cas, s’iniciarà immediatament el període executiu i s’exigirà el deute i el
recàrrec del període executiu que correspongui, sempre que hagi conclòs el
període voluntari de pagament. A més a més s’exigiran interessos de demora pel
període de suspensió derivat de l’expedient d’ajornament o fraccionament fins a la
finalització del termini per a formalitzar la garantia.
Si l’ajornament o fraccionament s’hagués sol·licitat en període executiu, es
continuarà el procediment de constrenyiment.
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9. Les garanties seran alliberades immediatament un cop realitzat el pagament
total del deute garantit inclosos, en el seu cas, els recàrrecs, interessos de
demora de l’ajornament o fraccionament i costes.
En el cas de garanties parcials, aquestes poden ser alliberades de forma
independent, a mesura que es vagi satisfent el deute garantit per cada una d’elles.

Article 60. Adopció de mesures cautelars com garantia d'ajornaments o
fraccionaments.
Quan el cost de formalització sigui excessivament onerós en relació amb la
quantia i termini del deute, l’obligat al pagament podrà sol·licitar que l'Ajuntament
adopti mesures cautelars en substitució de les garanties necessàries si te
sol·licitades devolucions tributaries o altres pagaments al seu favor o quan sigui
titular de béns o drets inscrits en els registres públics corresponents i que siguin
susceptibles d’embarg preventiu.
En el propi acord en que es resolgui l’ajornament o fraccionament, l'Ajuntament
accedirà o denegarà aquesta sol·licitud atenent, entre d’altres circumstancies, a la
situació econòmic-financera del deutor i a la naturalesa del bé o dret sobre el que
s’hagués d’adoptar la mesura cautelar.
Les costes originades per a l’adopció de mesures cautelars en substitució de les
garanties necessàries seran a càrrec del deutor.

Article 61. Dispensa de garanties.
Sense perjudici del que estableixen els articles anteriors, es pot dispensar
totalment o parcialment l’obligat tributari de la constitució de les garanties a què es
refereixen, en els casos següents:
a) Quan la suma dels deutes tributaris sigui de quantia inferior a 18.000 EUR de
principal. Tanmateix, no gaudiran de dispensa els supòsits següents quan superin
els 3.000 euros de principal: els fraccionaments amb quotes d’import diferent, els
fraccionaments per períodes superiors a 24 mesos i els ajornaments. Per
considerar l'aplicació de les quantitats referides en aquest apartat s'haurà de
sumar el principal de tots els deutes pendents de l’obligat al pagament en període
executiu amb independència de que es trobin inclosos o no en una resolució
prèvia d’ajornament o fraccionament.
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b) Quan l’obligat al pagament no tingui béns suficients per garantir el deute i
l’execució del seu patrimoni pugui afectar substancialment el manteniment de la
capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva, o
pugui produir greus trencaments per als interessos de la hisenda municipal, en la
forma prevista en aquesta ordenança i el reglament general de recaptació.
c) En qualsevol altre cas que estableixi la normativa tributària general o especial
de cada tribut, i, en general, en el cas de ciutadans quan concorrin circumstàncies
econòmiques excepcionals.
En el supòsit previst a l’apartat b) anterior, concedit l’ajornament o fraccionament
amb dispensa total o parcial de garantia, el sol·licitant quedarà obligat durant el
període al que aquell s’estengui a comunicar a l’administració tributaria municipal
qualsevol variació econòmica i/o patrimonial que li permeti garantir el deute. En
aquest cas, li serà concedit el termini previst en aquesta ordenança per a la
constitució de la garantia que s’escaigui.
Quan l’Ajuntament conegui d’ofici la modificació de les circumstàncies a que es
refereix el paràgraf precedent, procedirà a comunicar-ho a l’interessat, concedint-li
un termini de 15 dies hàbils, com a màxim, per que manifesti el que consideri
convenient, i un cop transcorregut aquest termini, se’l requerirà per la
formalització de la garantia que correspongui, amb indicació dels bens sobre els
que ha de recaure la mateixa i el termini per a fer-ho, si escau.
L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats precedents
determinarà, en el seu cas, que l’ajornament o fraccionament atorgats,
s’entenguin incomplets.
Article 62. Resolució.
1. Les resolucions que concedeixin ajornament o fraccionament de pagament
especificaran el número de codi compte client i les dades identificatives de l’entitat
de crèdit o de dipòsit que hagi d’efectuar el càrrec en compte, els terminis de
pagament i altres condicions de les mateixes. La resolució podrà assenyalar els
terminis i condicions diferents dels sol·licitats.
2. En la resolució es podran establir d’acord amb el deutor la compensació en
quant concorrin crèdits i deutes, encara que pugui suposar venciment anticipat de
terminis i sense perjudici dels nous càlculs d’interessos de demora que resultin
procedents.
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3. La resolució tant si concedeix l’ajornament o fraccionament com si el denega es
notificarà al sol·licitant advertint-li, segons el cas, de les obligacions quant a la
constitució de garantia o dels terminis de pagament del deute.
4. La resolució haurà d'adoptar-se i notificar-se en el termini de sis mesos a
comptar des del dia en que la sol·licitud d’ajornament va tenir entrada en el
registre general de l'Ajuntament.
5. Cas de transcorre aquest termini sense que es dicti la resolució es podrà
entendre desestimada la sol·licitud als efectes d'interposició dels recursos
corresponents.
6.No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells contribuents que
tinguin deutes pendents de pagament en període executiu, llevat que siguin
objecte de la sol·licitud d'ajornament o s'acordi el contrari atenent a
circumstàncies excepcionals.
7. Podran prendre’s les mesures cautelars a les que es refereix l’article 81 de la
Llei General tributària en cas de presentacions de sol·licituds d’ajornament o
fraccionament en període voluntari de pagament de rebuts de venciment periòdic
que vinguessin precedides d’una o més sol·licituds de fraccionament o ajornament
o incomplertes o que s’hagin tingut per desistides per no haver atès els oportuns
requeriments d’esmena de defectes amb ocasió dels venciments dels deutes pels
mateixos conceptes en exercicis anteriors.

Article 63. Càlcul d'interessos.
1. En cas de concessió de l'ajornament es calcularan interessos de demora sobre
el deute ajornat, pel temps compres entre el venciment del període voluntari i el
venciment del termini concedit. Si l'ajornament ha estat sol·licitat en període
executiu, la base per el càlcul d'interessos no inclourà el recàrrec del període
executiu que correspongui. Els interessos acreditats s’ingressaran juntament amb
el deute ajornat.
2. En cas de concessió de fraccionament es calcularan interessos de demora per
cada fracció del deute. Si el fraccionament ha estat sol·licitat en període executiu,
la base per el càlcul d’interessos no inclourà el recàrrec del període executiu que
correspongui. Per cada fracció del deute es computaran els interessos acreditats
des del venciment del període voluntari fins el venciment del termini concedit. Els
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interessos acreditats per cada fracció hauran d’abonarse juntament amb la dita
fracció en el termini corresponent.
3. En el cas de denegar-se l’ajornament o fraccionament:
a) Si va ser sol·licitat en període voluntari, es liquidaran interessos de
demora pel període transcorregut des del venciment del període voluntari
fins la data de la resolució denegatòria.
b) Si va ser sol·licitat en període executiu, es continuarà la tramitació del
procediment de constrenyiment.
4. En els ajornaments i fraccionaments garantits en la seva totalitat mitjançant
aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant
certificat d’assegurança de caució, l'interès de demora exigible serà l'interès legal.

Article 64. Procediment en cas de falta de pagament.
1. En els ajornaments, si al venciment del termini concedit no s’efectua el
pagament, es procedirà de la següent manera:
a) Si l’ajornament va ser sol·licitat en període voluntari, s’iniciarà el període
executiu i s’exigirà el deute ajornat i els interessos acreditats amb el
recàrrec del període executiu que correspongui. Si no s’efectua el
pagament en el termini establert a l’apartat 5 de l’article 62 de la Llei
general tributària, es procedirà, en el seu cas, a executar la garantia per a
satisfer les quantitats esmentades. En cas d’inexistència o insuficiència de
garantia, es seguirà el procediment de constrenyiment per a la realització
del dèbit pendent.
b) Si l’ajornament va ser sol·licitat en període executiu, es procedirà, en el
seu cas, d’acord amb el que disposa l’article 168 de la Llei general
tributària, a executar la garantia. En cas d’inexistència o insuficiència de
garantia es continuarà el procediment de constrenyiment.
c) Quan s’hagués constituït una sola o varies garanties comuns per a tots
els terminis en un mateix acord i es produeixi l'incompliment del termini de
pagament d’un deute, s’aplicarà lo disposat a l’apartat 2 d’aquest article.
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2. En els fraccionaments de pagament concedits, si arribat el venciment d’un
qualsevol dels terminis no s’efectués el pagament es procedirà de la següent
manera:
a) Si el fraccionament va ser sol·licitat en període voluntari, s’iniciarà el
període executiu i s’exigirà la fracció no pagada i els seus interessos
acreditats, amb el recàrrec del període executiu corresponent. De no
efectuar-se el pagament en el termini establert a l’apartat 5 de l’article 62
de la Llei general tributària, es consideraran vençudes les fraccions
pendents i s’iniciarà el període executiu per a les mateixes mitjançant el
procediment de constrenyiment.
b) Si el fraccionament va ser sol·licitat en període executiu, continuarà el
procediment de constrenyiment per a l’exacció de la totalitat del deute
fraccionat pendent de pagament, procedint-se, en el seu cas, a l’execució
de la garantia en els mateixos termes.
c) Quan com a conseqüència de lo anterior es produeixi el venciment
anticipat de les fraccions pendents, els interessos corresponents a les
mateixes, prèviament calculats sobre els terminis concedits, seran anul·lats
i es liquidaran en els casos i forma establerta a l’article 65 d’aquesta
ordenança.
3. En els fraccionaments de pagament en que s’hagin constituït garanties parcials
i independents per a cada un dels terminis, o la garantia consisteixi en aval o
certificat d’assegurança de caució, es procedirà com segueix:
a) Si el fraccionament va ser sol·licitat en període voluntari, d’incompliment
del pagament d’una fracció determinarà l'inici del període executiu i
l’exigència exclusivament de la fracció no pagada i els seus interessos de
demora, amb el corresponent recàrrec del període executiu. De no
efectuar-se el pagament en el termini establert a l’apartat 5 de l’article 62
de la Llei general tributària, es procedirà a executar la garantia
corresponent, d’acord amb l’article 168 de la
mateixa norma legal.
b) Quan el fraccionament hagi estat sol·licitat en període executiu, es
procedirà a l’execució de la garantia corresponent a la fracció no pagada
més els interessos de demora acreditats d’acord amb l’article 168 de la Llei
general tributària.
c) En ambdós casos, la resta del fraccionament subsistirà en els termes en
que es va concedir.

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS 2017
41

4. L’execució de les garanties a que es refereix aquest article es realitzarà pel
procediment regulat a l’article 70 d’aquesta ordenança.
L'import líquid obtingut s’aplicarà al pagament del deute pendent, incloses les
costes, els recàrrecs i els interessos de demora.
La part sobrant serà posada a disposició de qui correspongui.

Article 65. Període d’ajornament o fraccionament
1. Amb caràcter general es podran concedir ajornaments i/o fraccionaments per
un període màxim de 12 mesos en cas de deutes de venciment periòdic de
caràcter anual. Aquest període màxim serà de 24 mesos quan hi concorrin deutes
d’altre naturalesa o bé s’acreditin circumstàncies econòmiques excepcionals.
Particularment, la administració tributària municipal podrà considerar que l’obligat
tributari reuneix les condicions previstes en aquest apartat, quan el contribuent,
adjunti a la seva sol•licitud prova documental de la seva condició d’aturat o
qualsevol altra situació en la que s’acrediti una disminució considerable dels
ingressos familiars.
2. Així mateix, es podran ampliar els terminis fins a 36 mesos quan es donin
alguna de les següents circumstàncies:
a) Quan l’ajornament o fraccionament s’acordi amb aportació d’aval bancari o
qualsevol altra garantia considerada suficient per l’òrgan competent; quan el deute
o deutes pels quals es sol·licita l’ajornament o fraccionament sigui exclusivament
en concepte de l’Impost sobre béns immobles o quan el sol·licitant sigui persona
física amb domicili fiscal al municipi i tingui acreditat ser propietari de l’esmentat
domicili, trobant-se l’immoble de residència lliure de càrregues o amb càrregues
per un import inferior al seu valor cadastral;
b) Quan l’Administració tributària notifiqui simultàniament liquidacions o provisions
de constrenyiment corresponents a diferents exercicis o bé quan la liquidació
objecte d’ajornament/ fraccionament sigui en concepte de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana meritada per
transmissions mortis causa.
3. Es podran concedir terminis fins a 48 mesos quan es donin simultàniament
circumstàncies recollides en les lletres a) i b) de l’apartat anterior.
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4. Els terminis esmentats en els apartats anteriors s’acordaran, respectant en tot
cas els màxims assenyalats, atenent tant a l’import del deute com a la situació
econòmico financera de l’interessat.
5. Quan la situació econòmic financera de l’obligat tributari així ho requereixi,
podran atorgar-se ajornaments/fraccionaments per períodes més llargs que els
esmentats als punts anteriors. L’administració tributària podrà condicionar el
manteniment d’aquest ajornament/fraccionament a l’aportació periòdica per part
de l’obligat tributari de documentació que acrediti suficientment que es mantenen
les circumstàncies econòmiques que varen motivar la concessió o a l’anotació
preventiva d’embargament quan la durada de l’ajornament/fraccionament
excedeixi dels terminis esmentats als números anteriors i el servei de recaptació
ho consideri necessari en ordre a garantir el pagament del deute.
En cap cas, les quotes resultants d’aquest fraccionament podran ser inferiors a 10
euros.
6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou
únicament el principal

Article 66. Competència
L’ajornament dels deutes tributaris o no, és competència de l’alcalde/essa, sense
perjudici de les delegacions que pugui conferir.
CAPÍTOL IV. Recaptació en període executiu

Article 67. Recaptació en període executiu.
1. La recaptació en període executiu s’inicia d’acord amb lo disposat a l’apartat 1
de l’article 161 de la Llei general tributària en relació als imports no satisfets en
període voluntari.
2. Començat el període executiu, s’efectuarà la recaptació pel procediment de
constrenyiment que s’iniciarà mitjançant la notificació de la providència de
constrenyiment.
3. S’acumularan els expedients seguits contra un mateix deutor per a seguir un
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mateix procediment d’embarg, no obstant, quan les necessitats del procediment
ho exigeixi es podrà procedir a la segregació dels deutes acumulats.

Article 68.
1. Contra la notificació de la provisió de constrenyiment es pot interposar recurs
de reposició davant del Tresorer municipal, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la recepció de la notificació.
2. Els motius d’oposició son:
a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el seu pagament.
b) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i
altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació
d) Anul·lació de la liquidació
e) Error u omissió en el contingut de la providència de constrenyiment que
impedeixi la identificació del deutor o del deute objecte de constrenyiment.

Article 69. Interès de demora.
Les quantitats degudes acreditaran interès de demora des de l'inici del període
executiu fins a la data del seu ingrés.
Quan sense que hi hagi suspensió, ajornament o fraccionament un deute se
satisfà totalment abans de que conclogui el termini assenyalat a l’apartat 5 de
l’article 62 de la Llei general tributària per al pagament dels deutes en aquest
període, no s’exigiran els interessos de demora acreditats des de l'inici del període
executiu.
1. La base sobre la que s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de
constrenyiment.
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2. El tipus d’interès es fixarà d’acord amb lo establert a la normativa tributària o
pressupostària, segons es tracti de deutes tributàries o no tributàries
respectivament.
3. El càlcul de l'interès es realitzarà en el moment del pagament del deute en
període de constrenyiment, sempre que sigui possible.
4. Quan no sigui possible, es practicarà la liquidació i es tramitarà d’acord amb el
procediment establert amb caràcter general per a les liquidacions tributàries.
5. No es practicarà liquidació per interès de demora quan la quantitat resultant per
aquest concepte sigui inferior a la xifra que per Ordre fixi el Ministeri d'Economia i
Hisenda com a mínima per a cobrir el cost de la seva exacció i recaptació.

Article 70. Execució de garanties.
Un cop iniciat el procediment de constrenyiment, si el deute estigués garantitzat i
resulta no pagat en el termini corresponent es procedirà a executar la garantia o,
cas que sigui d’aplicació el segon paràgraf de l’article 168 de la Llei general
tributària, es podrà optar per l’embargament i alienació d’altres béns i drets.

Article 71. Costes del procediment.
1. Tenen la consideració de costes del procediment de constrenyiment les
despeses que s’originen durant el mateix. Aquestes costes seran exigides a
l’obligat al pagament.
2. Estan compresos en el concepte de costes del procediment les següents
despeses:
a) Els honoraris d’empreses o professionals aliens a l’administració que
intervinguin en valoracions, deslindes i alienació dels béns embargats.
b) Els honoraris dels Registradors i altres despeses que hagi d’abonar-se per les
actuacions en els Registres públics.
c) Els que hagin d’abonar-se per dipòsit i administració dels béns embargats.
d) Els pagaments realitzats a creditors preferents.
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e) Les altres despeses que exigeixi i requereixi la pròpia execució.

CAPÍTOL IV. Acabament del procediment

Article 72.
1. L’expedient de constrenyiment conclourà amb el pagament dels deutes
perseguits i les costes.
2. Quan l'import obtingut fos insuficient, s’aplicarà en primer lloc a les costes i
seguidament es practicarà liquidació de la part del deute solventat. Per la part no
solventada s’actuarà d’acord amb lo disposat pels crèdits incobrables.
3. Quan a l’expedient s’incloguin varis deutes, un cop aplicat l'import obtingut a les
costes amb la part que quedi es seguirà el següent:
a) En primer lloc s’aplicaran les quantitats obtingudes que estiguin afectes
singularment al pagament de deutes determinades, sigui per garantia, dret real o
altres d’igual significació.
b) Aplicades les anteriors, es tindrà en compte primer el pagament dels deutes de
l’administració municipal, en segon lloc, els deutes procedents de liquidacions
dels organismes autònoms i en tercer lloc, els deutes procedents d’actuacions
urbanístiques per les que s’hagi sol·licitat l’auxili de l’administració.
CAPÍTOL V. Especialitats de la recaptació dels organismes autònoms i altres
entitats.

Article 73.
1. La gestió recaptadora en període executiu dels crèdits dels organismes
autònoms i altres entitats que d’acord amb la legislació vigent sol·liciten l’auxili de
l'Administració municipal en el cobrament dels seus deutes es farà d’acord amb lo
disposat en aquesta ordenança.
2. Pels organismes autònoms, les quantitats recaptades, llevat dels recàrrecs del
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període executiu i de les costes, seran transferides als comptes oficials dels
mateixos.
3. Per les altres entitats, les quantitats recaptades, llevat dels recàrrecs del
període executiu i de les costes, seran transferides als comptes oberts en entitats
bancàries que es designin en l’acord o resolució municipal que accepti i estableixi
les restants condicions d’acceptació de l’encàrrec referent a la recaptació.
TITOL V. Reclamacions i recursos administratius

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 74. Suspensió del procediment
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la
quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l’acció
administrativa per a la cobrança, llevat que l'interessat sol·liciti la suspensió del
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi
el total del deute.
2. L’execució de les sancions quedarà automàticament suspensa sense
necessitat d’aportar garantia, per la presentació en temps i forma del recurs o
reclamació administrativa que contra aquelles procedeixi i sense que puguin
executar-se fins a que siguin fermes en via administrativa.
3. No obstant el que es disposa en el punt anterior, l’òrgan competent per resoldre
el recurs podrà suspendre, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, l’execució de l’acte
recorregut quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret.
4. Quan l’execució de l’acte hagi estat suspesa, un cop conclosa la via
administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, si escau, no reprendran les
actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per
interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de
la caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat
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comunica a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició i oferiment de
caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització del
procediment mentre la garantia aportada en via administrativa conservi la seva
vigència i eficàcia. El procediment es reprendrà o se suspendrà d'acord amb la
decisió que adopti l'òrgan judicial.
5. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només
elements tributaris clarament individualitzables, la incidència dels quals resulti
quantificable en la determinació del deute.
En aquest cas, l'import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.

Article 75. Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma
del deute tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de
demora que puguin originar-se durant el període de suspensió.
2. La garantia podrà consistir en qualsevol dels mitjans següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General
de Dipòsits o en la Tresoreria Municipal.
b) Aval prestat per entitat bancària o creditícia qualificada.
c) Per deutes inferiors a 601,01 EUR, fiança personal i solidària prestada per dos
contribuents de la localitat de reconeguda solvència.
d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provin les dificultats per
aportar la garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la
garantia en aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.
3. En casos molt qualificats i excepcionals, l'Alcaldia podrà acordar, a instància de
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el
recurrent al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.

CAPÍTOL II. Reclamacions tributàries
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Article 76. Objecte de reclamació
Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet i els aritmètics produïts en els actes d’aplicació i efectivitat
dels ingressos de dret públic municipals.

Article 77. Termini d’interposició
Qualsevol reclamació serà admissible dins el termini de quatre anys des que va
ser dictat l’acte objecte d’aquesta.

Article 78. Efectes de la manca de resolució expressa
S’entendrà desestimades la reclamació, la resolució de la qual no hagi esta
notificada en el termini de tres mesos des de la seva presentació.

Article 79. Òrgan competent per a la seva resolució
La resolució de la reclamació formulada serà adoptada pel mateix òrgan que hagi
adoptat l’acord objecte d’aquesta, llevat que hagi delegat amb posterioritat
aquesta competència.

CAPÍTOL III. Recurs de reposició

Article 80. Objecte del recurs
Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals,
es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l’acte
administratiu contra el qual es recorre.

Article 81. Termini d’interposició
El recurs de reposició serà admissible dins el termini d’un mes a partir de
l’endemà de la data en què va ser notificat l’acte objecte d’aquest.
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Article 82. Efectes de la manca de resolució expressa
S’entendrà desestimat aquell recurs la resolució del qual no hagi estat notificada
en el termini d’un mes des de la seva presentació.

Article 83. Òrgan competent per a la seva resolució
La resolució del recurs formulat serà adoptada pel mateix òrgan que hagi adoptat
l’acord objecte d’aquest, llevat que hagi delegat amb posterioritat aquesta
competència.
CAPÍTOL IV. Recurs extraordinari de revisió

Article 84. Objecte del recurs
En els supòsits previstos per la llei, contra els actes ferms d’aplicació i efectivitat
dels ingressos de dret públic municipals, es podrà interposar recurs extraordinari
de revisió davant el mateix òrgan que dictà l’acte administratiu contra el qual es
recorre.

Article 85. Termini d’interposició
El recurs d’alçada serà admissible dins el termini de quatre anys des que va ser
notificat l’acte objecte d’aquest.

Article 86. Efectes de la manca de resolució expressa
S’entendrà desestimat aquell recurs la resolució del qual no hagi estat notificada
en el termini de tres mesos des de la seva presentació.

Article 87. Òrgan competent per a la seva resolució
La resolució del recurs formulat serà adoptada pel mateix òrgan que hagi adoptat
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l’acord objecte d’aquest, llevat que hagi delegat amb posterioritat aquesta
competència.

CAPÍTOL V. Reclamació economicoadministrativa

Article 88. Objecte del recurs
En els supòsits previstos per la llei, contra els actes censals dictats per òrgans de
l’Administració Municipal, relatius a la inclusió i/o modificació de les dades físiques
i/o jurídiques del Cadastre Urbà, així com del Cens d’Activitats per a la gestió de
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, es podrà interposar reclamació
economicoadministrativa davant el tribunal economicoadministratiu que
correspongui.

Article 89. Règim jurídic
Els terminis, la forma i altres circumstàncies per a la interposició d’aquestes
reclamacions, així com el procediment per a la seva substanciació, es regiran pel
que a aquest efecte disposin les normes reguladores del procediment econòmicoadministratiu.
CAPÍTOL VII. Recurs contenciós administratiu

Article 90. Objecte del recurs
En els supòsits previstos per la llei, contra els actes d’aplicació i efectivitat dels
ingressos de dret públic municipals ferms en via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat o la sala del Tribunal
Superior de Justícia que correspongui.

Article 91. Règim jurídic
Els terminis, la forma i altres circumstàncies per a la interposició d’aquest recurs,
així com el procediment per a la seva substanciació es regiran pel que a aquest
efecte disposin les normes reguladores del procediment contenciós administratiu.
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Disposició addicional primera. Fiances i garanties no tributàries.
Per tal de garantir la reposició del domini públic afectat, sens perjudici de la
liquidació de les taxes que se’n dedueixin d’acord amb les ordenances fiscals
municipals afectades, els interessats hauran de constituir, en el moment de la
sol·licitud de la llicència, una garantia única en efectiu, o aval solidari d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca financera per un import mínim de 90 EUR,
d’acord amb l’informe tècnic-econòmic que consti en l’expedient concernit als
efectes de garantir l’adequada reposició del domini públic afectat.
L’administració municipal retornarà d’ofici als interessats les garanties constituïdes
en metàl·lic, previ l’informe tècnic municipal que ho justifiqui, i sempre que
aquests, en el moment de la sol·licitud de la llicència d’ocupació, li hagin facilitat el
corresponent document bancari acreditatiu del compte corrent en que cal fer
efectiu l’import de la devolució.

Disposició addicional segona. Actuacions per delegació.
1. Si la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públics locals han estat delegades a una altra administració, les normes previstes
en aquesta ordenança i de l’ordenament tributari municipal seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. En els casos en que 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 les
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte
d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

Disposició addicional tercera. 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 i de l’ordenament tributari municipal que, per
raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes
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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 transitòria primera.
Adequació a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, anomenada
Directiva de Serveis
Conforme a la clàusula general de l’article 24.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’estableixen taxes per la realització d’activitats administratives de competència
local en els casos en què, com alternativa a l’atorgament de llicències i d’acord
amb la normativa local, es disposi, en virtut de la normativa de transposició de la
Directiva de Serveis, el sotmetiment a control posterior a l’inici de l’activitat, a
efectes de verificar el compliment de la normativa que la regula.
En el supòsit que les respectives ordenances fiscals no fixin tarifes específiques
pels casos previstos a l’apartat anterior, la quota tributària corresponent a
l’activitat administrativa derivada de les comunicacions prèvies o declaracions
responsables, incloent-hi les visites de comprovació, es fixarà d’acord amb les
regles contingudes en les respectives ordenances fiscals per a l’atorgament de les
llicències substituïdes per aplicació de la Directiva de Serveis.
Quan les ordenances fiscals per l’atorgament de llicències incloguin l’exigència de
les taxes en règim d’autoliquidació, aquesta haurà de practicar-se igualment en
presentar-se la corresponent comunicació prèvia o declaració responsable que,
com a alternativa a l’atorgament de llicències, vingui disposada per la normativa
de transposició de la Directiva de Serveis.
Aquesta disposició és efectiva a partir del 28 de desembre de 2009, data en què
s’esgota el període de transposició de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, i serà d’aplicació mentre les
ordenances fiscals específiques corresponents no ho regulin expressament.

Disposició transitòria segona
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“En els supòsits de contribuents que acreditin haver-ne sol·licitat de l’entitat
bancària titular de crèdit hipotecari, l’acceptació de llurs habitatges, i en el seu
cas, plaça d’aparcament i traster, úniques propietats immobiliàries, en pagament
del deute contret, es procedirà a la suspensió cautelar dels càrrecs pendents de
pagament en relació amb les finques esmentades anteriorment, afegint-se, en el
seu cas, els de posterior venciment, fins a la resolució de l’expedient.”

Disposició final
Única.- Aquesta ordenança entrarà en vigor l’1 de gener de 2015 i continuarà en
vigor mentre no s’acordi modificar-la o derogar-la. En cas de modificació parcial,
els articles no modificats mantindran la seva vigència.
Les modificacions d’aquesta ordenança es van aprovar provisionalment per
acord de l’Ajuntament Ple, en sessió de data 10 d’octubre de 2016. El text
íntegre de les modificacions aprovades definitivament ha estat publicat al
BOP de Barcelona núm. registre 022016022711, de data 30 de desembre de i
tindran efecte a partir del dia 1 de gener de 2017.
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TAULA DE CATEGORIES FISCALS DELS CARRERS DE BADALONA

TIPUS

NOM

carrer de l’

Abat Escarré

4

carrer de l’

Acàcia

5

avinguda d’

Àfrica

3

carrer d’

Afrodita

4

carrer d’

Àgueda Mompel

3

carrer d’

Agustí Montal

4

carrer d’

Alacant

4

passatge d’

Albert Llanas

4

plaça de l’

Alcalde Joan Manent

4

carrer de l’

Alcalde Martínez Écija

4

carrer de l’

Alcalde de.Móstoles

4

plaça de l’

Alcalde Xifré

2

carrer d’

Alella

4

carrer d’

Alemanya

4

carrer d’

Alfons XII (de Ponent al final)

3

carrer d’

Alfons XII (fins a Ponent)

2

avinguda d’

Alfons XIII (de Ponent al final)

2

avinguda d’

Alfons XIII (fins a Ponent)

1

avinguda d’

Almeria

3
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carrer dels

Almogàvers

4

carrer dels

Alps

6

carrer de l’

Alzina

5

carrer d’

Amadeu Vives

3

avinguda d’

Amèrica

3

avinguda dels

Ametllers

5

plaça de l’

Amistat

4

carrer

Ample

4

plaça dels

Andes

3

carrer d’

Andrés Segovia

3

carrer de l’

Aneto

6

carrer d’

Àngel Guimerà

3

carrer d’

Anna Tugas

4

carrer d’

Anselm Clavé

2

carrer d’

Anselm Turmeda

3

carretera

Antiga de València

2

carrer d’

Antoni Bori

4

carrer d’

Antoni Botey

4

carrer d’

Antoni Maura

3

plaça d’

Antònia Boada

6

plaça d’

Antonio Machado (abans doctor Bassols)

3

carrer d’

Apenins

6

carrer de l’

Aqüeducte

5

plaça d’

Aragó

4

carrer de l’

Arboç

5

carrer dels

Arbres

1
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carrer d’

Arenys de Mar

4

carrer d’

Argentona

5

carrer d’

Aribau

2

carrer d’

Arnús

2

carrer d’

Arquímedes

4

carrer de l’

Arquitecte Fradera

4

carrer de l’

Arquitecte Gaudi

4

carrer d'

Àrtemis

4

plaça d'

Artigas (abans Mariscal Cabanes)

3

plaça de les

Arts

5

carrer de l’

Àsia

4

plaça de l’

Assemblea de Catalunya

1

carrer de l’

Astronomia

5

carrer d’

Astúries

4

carrer d'

Atena

4

carrer de l’

Atlàntida

4

passeig de les

Atzavares

5

carrer d’

Ausiàs March

3

carrer d’

Austràlia

4

carrer de l’

Autonomia

4

carrer d’

Azorín

3

plaça d’

Azorín

3

avinguda de

Bac de Roda

3

plaça de

Bac de Roda

2

carrer de

Badajoz

4

plaça de

Badalona (abans M. Fernandez Marquez)

3
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carrer de

Bailén

3

carrer de

Baldomer Galofre

3

carrer de

Baldomer Solà

1

grup d’habitatges

Baldomer Solà

2

plaça de les

Balears

4

carrer de

Balmes

2

carreró de

Barberà

6

passatge de

Barberà

6

plaça de

Barberà

6

carrer de

Barcelona

6

plaça del

Baró de Maldà

4

carrer de

Batista i Roca

4

carrer de

Batllòria

4

carrer de

Beethoven

4

carrer de

Bèlgica

4

carrer de

Bèlgica (entre Rambla de França i c/ Suïssa)

1

carrer de

Bellavista

3

carrer de

Berga

5

carrer de

Berlín

4

carrer de

Bernat Metge

5

plaça del

Bisbe Jubany

5

avinguda de

Biscaia

4

carrer del

Bogatell

4

carrer del

Boix

6

carrer de

Bolívia

4

carrer de

Bonavista

4
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passatge de

Bonavista

3

camí del

Bosc

5

carrer de

Bòsnia i Herzegovina

4

carrer de

Brasil

4

carrer del

Bruc

3

carrer de

Buenos Aires

3

avinguda de

Bufalà

5

carrer de

Bufalà

5

carrer de

Càceres

4

carrer de

Cadaqués

6

carrer de

Cadis

3

camí de

Cal Viudet

3

carrer de

Calderón de la Barca

2

carrer de

Calella

5

plaça de

Camarón de la Isla

4

carrer de la

Camèlia

3

passatge del

Camí Estret

6

carrer del

Camí dels Xiprers

5

carrer de

Campoamor

5

carrer de

Campoamor (entre c/ de la Tècnica i c/ Muntaner)

1

carrer de

Camprodon

4

carrer de

Can Llagosta

3

carretera de

Can Ruti

5

carrer de

Can Tiano

6

plaça de les

Canàries

4

carrer de

Canelones

4
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carrer del

Canigó

3

carrer del

Canonge Baranera

1

riera de

Canyadó

6

carretera de

Canyet

5

riera de

Canyet

6

plaça del

Cardenal Albareda

4

carrer del

Cardenal Cisneros

4

avinguda del

Cardenal Vidal i Barraquer.

4

carrer de la

Caritat

3

avinguda de

Carig

4

plaça de

Carig

4

avinguda de

Carlemany

6

carrer de

Carles I

4

carrer del

Carme

3

passatge de

Carmen Amaya

4

plaça de

Casagemas

3

carrer de

Casas i Amigó

4

avinguda dels

Castanyers

5

plaça de

Castella

4

carrer de

Castillejos

4

carrer de

Catalònia

4

avinguda de

Catalunya

3

carrer del

Cedre

5

carrer de

Centelles

4

avinguda de la

Cerdanya

4

carrer de

Cervantes

3
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carrer de la

Cervereta

4

carrer de

Chopin

5

plaça de

Churruca

3

carrer del

Cid Campeador

4

carrer de la

Ciència

4

carrer de la

Ciència (entre av. Conflent i c/ Filosofia)

1

carrer de la

Circumval·lació (entre c/ Ramiro de Maeztu i c/ Jaén)
(abans Lepant)

4

carrer dels

Cirerers

5

carrer de la

Ciutat de Banyoles

3

plaça de la

Ciutat de San Carlos de Nicaragua

3

carrer dels

Clavells

5

carrer de

Coll i Pujol

2

carrer de

Colom

2

carrer del

Comerç

4

avinguda de la

Comunitat Europea

1

carrer de la

Concòrdia

3

avinguda del

Conflent

5

avinguda del

Conflent (entre c/ Muntaner i c/ de la Ciència)

1

avinguda del

Congrés Eucarístic

3

carrer de la

Conquista

2

plaça de la

Constitució

6

carrer dels

Corders

5

carrer de

Còrdova

3

carrer de

Còrsega

5

carrer de

Cortijo

3
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carrer de les

Corts

3

carrer de les

Cosidores

5

carrer de la

Costa

6

carrer de

Covadonga

3

carrer de la

Creu

2

carrer de

Cuba

3

plaça de

Cuba

3

passatge de

Cussó

5

carrer de

Dalt

6

carrer de la

Democràcia

4

carrer de la

Diagonal de la Costa Brava

6

carrer de la

Diana

4

carrer de

Dinamarca

4

carrer de

Dinamarca (entre av. Comunitat Europea i c/ Suïssa) 1

plaça del

Diplodocus

5

carrer del

Dipòsit

4

avinguda del

Doctor Bassols

3

carrer del

Doctor Daudí

4

carrer del

Doctor Ferran

3

plaça del

Doctor Fleming

4

carrer del

Doctor Modrego

3

carrer del

Doctor Robert

2

carrer del

Doctor Trueta

4

carrer de

Don Pelayo

2

plaça de la

Dona

4

passatge de

Doplà

4
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carrer del

Dos de Maig

3

carrer del

Drac

3

carrer d'

Echegaray

3

carrer d'

Èdith Piaf

4

carrer d'

Eduard Flo

3

carrer d'

Eduard Maristany

5

carrer d'

Eduard Marquina

4

carrer d'

Eivissa

4

carrer d'

Eliseu Meifrèn

4

passatge d'

Elvis Presley

4

carrer de l’

Empordà

3

passatge dels

Encants

5

carrer de l’

Enginyer Deulofeu

3

plaça de l’

Enginyer Deulofeu

3

carrer d'

Enric Borràs

3

carrer d'

Enric Granados

3

plaça d'

Enric Morera

4

plaça d’

Enric Parellada

5

carrer de les

Eres

6

carrer de l’

Escala

6

carrer de les

Escales

5

carrer d’

El Escorial

4

carrer de l’

Escorxador

3

carrer de l’

Escultor Clarà

5

carrer de l’

Escultor Juli Gonzàlez

4

carrer de l’

Escultor Llimona

5
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carrer de l’

Escultor Manolo Hugué

4

carrer de l’

Escultor Salcillo

4

plaça d'

Espanya

4

carrer de l’

Estadi

3

carrer de l’

Estiu

4

carrer de l’

Estrella

4

plaça de l’

Eucaliptus

5

carrer d'

Europa

4

avinguda d’

Extremadura

4

carrer de

Federico García Lorca.

4

carrer de

Felip II

4

passatge de

Felip Pedrell

4

carrer de

Feliu i Vegués

4

avinguda de

Ferrater

6

carrer de

Ferrer Bassa

4

carrer de

Figueres

4

carrer de les

Filadores

5

carrer de la

Filosofia

4

carrer de la

Filosofia (entre c/ de la Tècnica i c/ de la Ciència)

1

carrer de la

Física

1

carrer de

Floridablanca

2

carrer de

Fluvià

6

carrer de

Fogars de Tordera

3

carrer de la

Font

6

plaça de la

Font

6

carrer de

Font i Escolà

3
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carrer de

Fortuny

4

passatge de

Fortuny

4

carrer de

Fra Basili de Sant. Josep

3

rambla de

França

4

rambla de

França (entre av. Comunitat Europea i c/ Bèlgica)

1

plaça de

Francesc d'Assís Niubó Marí (Dr.Niubó)

2

carrer de

Francesc Layret

1

carrer de

Francesc Macià

1

carrer de

Francesc Planas i Casals

3

carrer de

Frederic Mompou

4

carrer de

Gaietà Soler

4

carrer de

Galícia

4

carrer de

Galileu

4

carrer del

Garbí

4

carrer de

Garcilaso

3

carrer de

Garriga

3

passeig dels

Garrofers

5

carrer de

Gavà

4

carrer del

General. Moragues (abans Circumval·lació)

4

carrer del

General Weyler

2

carrer de

Gènova

4

carrer del

Germà Bernabé

6

carrer del

Germà Juli

1

carrer del

Ginebra

5

carrer de la

Ginesta

5

carrer de

Girona

4
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passatge de la

Glòria

5

carrer de

Góngora

5

carrer de

Goya

4

carrer de

Gràcia

4

carrer de la

Gran Bretanya

4

parc del

Gran Sol

3

carrer de

Granada

5

carrer de

Granollers

4

carrer de

Gravina

5

carrer de

Grècia

4

carrer de

Grècia (entre av. Comunitat Europea i c/ Bèlgica)

1

carrer del

Gregal

4

carrer de

Guasch

3

carrer de

Güell i Ferrer

3

carrer de

Guerau de Liost

4

carrer de

Guifré (entre c/ Roger de Flor i c/ Maria Auxiliadora) 2

carrer de

Guifré (fins a c/ Maria Auxiliadora)

1

carrer de

Guifré (c/ Maria Auxiliadora al final)

2

carrer de

Guixeras

3

carrer de l’

Havana

3

carrer d'

Hipólito Lázaro

3

carrer d'

Holanda

4

avinguda de l’

Hospitalet

4

carrer de

Huelva

3
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carrer d'

Ibèria

4

carrer d'

Ignasi Iglèsias

3

carrer d'

Igualada

5

carrer de la

Independència

2

carrer de la

Indústria (des de 202-225)

4

carrer de la

Indústria (fins a 202-225)

3

carrer d'

Iquique

4

carrer d'

Iris

3

carrer d'

Irlanda

4

carrer d'

Irlanda (entre av. Comunitat Europea i c/ Bèlgica)

1

carrer d'

Isaac Albèniz

3

carrer d'

Isaac Peral

3

carrer d'

Isidre Nonell

4

avinguda d’

Itàlia

6

carrer de

Jacint Verdaguer

4

plaça de

Jacint Verdaguer

4

carrer de

Jacinto Benavente

4

carrer de

Jaén

6

carrer de

Jaume Borràs

3

carrer de

Jaume I el Conqueridor

4

carrer de

Jaume Passarell

6

carrer de

Jaume Ribó

5

carrer de

Jaume Solà

3

carrer de

Jerez de la Frontera

4

carrer de

Jerusalem

5

carrer de

Jesús

3

carrer de

Joan Amigó i Barriga

4

carrer de

Joan d'Àustria

6
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carrer de

Joan Junceda

6

plaça de l’

Joan Miró

1

carrer de

Joan Peiró

3

carrer de

Johann Sebastian Bach

3

carrer de

Joan Vidal i Prat

4

avinguda de

Joan XXIII

2

parc esportiu

Joaquim Blume

2

carrer de

Joaquim Ruyra

3

plaça de

Joaquim Torrents i Lladó

2

carrer de

Joaquim Vayreda

4

carrer dels

Jocs Florals

3

plaça dels

Jocs Olímpics de 1992

2

carrer de

John Lennon

4

passatge de

José María de Pereda

6

carrer de

Josep Maria Cuyàs i Tolosa

4

carrer de

Josep Maria de Sagarra

3

carrer de

Josep Maria Sert

5

plaça de

Josep Pla

4

carrer de

Josep Vicenç Foix

4

carrer de

Jovellar

4

carrer de

Juan de la Cierva

4

carrer de

Juan Valera

2

carrer de

Juli Garreta

3

carrer de

Julián Gayarre

4

carrer de

Julio Galve Brusson

3

carrer de

Jumilla

4

carrer de

Laietània

1

carrer de

Las Navas de Tolosa

4
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carrer de

Latrilla

3

carrer de

Lepant

?

carrer de

Linares

5

carrer de

Liszt

3

carrer de

Lituània

4

carrer de

Lituània (entre av. Comunitat Europea i c/ Suïssa)

1

carrer de

Lladó

6

carrer de

Llefià

3

carrer de

Lleida

3

avinguda del

Llenguadoc

5

carrer de

Lleó

2

carrer de

Lleó Fontova

2

carrer de la

Llibertat

4

carrer dels

Llimoners

5

avinguda de

Lloreda

4

plaça de

Lloreda

4

carrer de

Lloret de Mar

6

plaça de

Lluís Solà i Escofet

3

carrer de la

Lluna

3

carrer de

Lola Anglada

4

carrer de

Londres

4

carrer de

Lope de Vega

5

passatge de

Louis Armstrong

4

carrer de

Luxemburg

4

carrer de

Luxemburg (entre av. Comunitat Europea i c/ Suïssa)1

carrer de

Madoz

3

carrer de

Madrid

3

carrer del

Magatzem

3

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS 2017
69

passatge de

Maignon

1

plaça de

Maignon

1

carrer de

Màlaga

4

carrer de

Malgrat de Mar

4

carrer de

Mallorca

4

carrer de

Manila

4

carrer de

Manresà

4

carrer de

Manuel de Falla

5

carrer de

Manuel Fernández Marquez

5

carrer de

Manuel Moreno Mauricio

4

carrer de

Mar

1

carrer de la

Mar Adriàtica

6

carrer de la

Mar Egea

6

carrer de la

Mar Jònica

6

carrer de la

Mar Mediterrània

6

carrer de la

Mar Negra

6

carrer de la

Mar Tirrena

6

carrer de

Maragall

4

passatge de

Marconi

4

passatge de la

Mare de Déu de la Cinta

5

carrer de la

Mare de Déu de Fàtima

5

passatge de la

Mare de Déu de Fuensanta

5

carrer de la

Mare de Déu de Lorda

3

passatge de la

Mare de Déu de Lorda

4

passatge de la

Mare de Déu del Pilar

5

passatge de la

Mare de Déu de Pompeia

3

avinguda del

Maresme

3

carrer de

Margarida Xirgu

4
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carrer de

Maria Auxiliadora

4

carrer de

Marià Benlliure

3

passatge de

Maria Callas

4

carrer de

Maria Cristina

3

carrer de

Mary Ward

4

carrer de

Marina

2

plaça de la

Marinada

3

carrer del

Mariscal Cabanes

3

passeig

Marítim

1

avinguda del

Marquès de Mont-roig (de c/ Tortosa al final)

4

avinguda del

Marquès de Mont-roig (fins a c/ Tortosa)

3

avinguda del

Marquès de sant Mori

3

carrer de

Martí i Julià

3

avinguda de

Martí Pujol (de l'autopista al final)

3

avinguda de

Martí Pujol (entre c/ Rector i c/ Barcelona i autopista) 2

avinguda de

Martí Pujol (fins a l'autopista)

1

carrer de

Martorell

4

camí de

Masanuc

6

carrer del

Mas Felip

6

carrer del

Masnou

5

avinguda del

Mas Ram

5

carrer del

Matagalls

4

riera de

Matamoros

3

carretera de

Mataró

3

plaça de la

Medicina

1

carretera de

Mena

3

carrer de

Mendelssohn

4

carrer de

Méndez Núñez

3
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carrer de

Menéndez y Pelayo

carrer de

Menéndez y Pelayo (entre c/de la Tècnica i c/Muntaner)1

passatge del

Mercat

4

carrer de la

Mercè

3

carrer de

Mercuri

4

carrer del

Mestre Antoni Nicolau

3

carrer del

Mestre Bretón

4

carrer del

Mestre Lluís Millet

3

carrer del

Mestre Pich i Santasusana

4

carrer del

Migjorn

4

carrer de

Miguel Hernández

4

carrer de

Milà

4

carrer de

Milà i Fontanals

4

passatge de

Milà i Fontanals

4

carrer de la

Mina

4

carrer de

Minerva

4

carrer de

Miquel del Prat

3

carrer de

Miquel Servet

3

plaça del

Mirador del Collet

6

passatge de la

Miranda

5

carrer del

Mistral

3

passatge del

Moixó

4

carrer del

Molí de la Torre

5

pr

Molinet

3

avinguda de

Mònaco

4

carrer de les

Monges

4

carrer de

Monistrol de Montserrat

4

carrer de

Montalegre

4
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riera de

Montalegre

6

travessera de

Montigala

4

carrer de

Montjuïc

6

carrer del

Montseny

5

carrer de

Montserrat

4

plaça de

Montserrat Roig

2

carrer de

Monturiol

4

avinguda de

Morera (abans av. Pomar)

5

carrer de les

Moreres

5

avinguda de la

Morralla

4

passatge de la

Morralla

5

carrer de

Mossèn Anton

3

plaça de

Mossèn J. Baranera

6

carrer de

Motril

4

carrer de

Mozart

3

carrer de

Muntaner

5

carrer de

Muntaner (entre av. Conflent i c/ Menendez y Pelayo)1

carrer de la

Muntanya

4

carrer de

Múrcia

5

carrer de

Murillo

4

carrer del

Museu

4

plaça dels

Músics

4

carrer de

Nàpols

2

carrer de

Natzaret

4

avinguda de

Navarra

5

carrer de

Navata

4

carrer de

Nelson Mandela

4

carrer de

Neptú

6
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carrer de

Niça

4

carrer del

Nord

6

carrer de les

Nou Cases

4

carrer de la

Nova Cançó

4

carrer de

Numància

4

carrer de

Núria

4

carrer d'

Occitàna

5

carrer d'

Oceania

4

plaça dels

Ocells

2

carrer d'

Olesa de Montserrat

4

plaça de l’

Oli

6

carrer de l’

Olivera

5

carrer de l’

Olivera Sistrells

3

passeig d’

Olof Palme

1

carrer de l’

Om

5

carrer de l’

Onze de Setembre

3

carrer de l’

Orient

5

carrer d'

Orió

5

carrer d'

Osca

5

carrer d'

Otger

4

carrer de

Pablo Iglesias

4

plaça dels

Països Catalans

4

carrer de

Palafrugell

6

carrer de

Palamós

6

carrer de la

Pallaresa

4

parc de les

Palmeres

4

ORDENANÇA FISCAL GENERAL

ORDENANCES FISCALS 2017
74

plaça de les

Palmeres

5

carrer de

Paquita Borràs

4

carrer del

Paradís

5

carrer del

Pare Claret

4

carrer de

Parets del Vallès

4

carrer de

Paris

4

carrer de la

Pau

4

passatge de la

Pau

4

plaça de

Pau Casals

4

carrer de

Pau Claris

4

carrer de

Pau Picasso

6

carrer de

Pau Piferrer

2

carrer de

Pau Rodon

4

carrer de

Pau Vila

5

carrer del

Pedraforca

5

carrer de la

Pedrera

6

carrer de

Pedro Antonio de Alarcón

4

passatge de

Peius Gener

5

camí de la

Pelleria

6

plaça de

Pep Ventura

1

carrer de

Pere III

4

parc esportiu

Pere Gol

3

carrer de

Pere Martell

4

carrer de

Pérez Galdós

2

carrer de

Perú

4

carrer de

Pi i Gibert

4
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carrer de

Pi i Margall

5

carrer de la

Pietat

1

carrer de

Pineda

4

passeig dels

Pins

5

carrer del

Pintor Brunet

4

carrer del

Pintor Mir

6

carrer del

Pintor Ribera

6

carrer del

Pintor Rosales

4

carrer del

Pintor Sorolla

4

plaça de la

Pipa (abans pr. Univers)

4

carrer dels

Pirineus

4

avinguda de

Pius XII

3

carrer de la

Plaça

4

passatge de la

Plana

2

plaça de la

Plana

2

carrer de les

Planes d'en Sunyol

4

carrer del

Planeta Mart

4

plaça dels

Planetes

4

carrer dels

Plàtans

5

carrer de la

Platja

3

carrer de

Plutó

6

*

polígon industrial Badalona Nord

5

*

polígon industrial Badalona Sud

5

*

polígon industrial de Pomar

3

carretera de

Pomar

4

plaça de

Pomar

4
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avinguda de

Pomar (abans carretera. Conreria)

5

carrer de

Pomar de baix

3

carrer de

Pompeu Fabra

4

carrer de

Ponent

3

passeig del

Pont

5

carrer del

Porvenir

5

avinguda de

Prat de la Riba

3

carrer de

Premia de mar

4

avinguda del

President Companys (de l'autopista al final)

3

avinguda del

President Companys (fins a l'autopista)

1

plaça del

President Tarradellas

3

carrer de

Prim

1

carrer de la

Primavera

4

avinguda del

Primer de maig

4

carrer del

Príncep d'Astúries

3

carrer del

Príncep de Bergara

2

carrer del

Progrés (des de 194-209)

3

carrer del

Progrés (fins 194-209)

2

carrer de

Provença

4

carrer de la

Providència

3

avinguda del

Puigfred

3

carrer del

Puigmal

5

carrer del

Puigsacalm

5

carrer de

Pujol

2

carrer de

Quevedo

2

carrer de la

Quintana Alta

6
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plaça del

Quinze de Juny

4

plaça de

Rafael Campalans

4

carrer de

Rafael Casanova

2

la

Rambla

1

carrer de

Ramiro de Maeztu

3

plaça de

Ramon Berenguer III

4

carrer de

Ramon Casas

4

carrer de

Ramón y Cajal

4

carrer de

Ramon Llull

4

carrer de

Ramon Martí i Alsina

4

carrer del

Rector

3

plaça del

Rector Rifé

2

carrer de la

Reina Elisenda

5

carrer de la

Rep. Argentina

3

carrer de la

Rep. Portuguesa

3

carrer de

Reus

6

carrer de

Ribas i Perdigó

3

carrer de

Richard Strauss

3

carrer de

Ripoll

4

passatge del

Riu Congost

4

passatge del

Riucorp

4

passatge del

Riu Ebre

4

passatge del

Riu Francolí

4

passatge del

Riu Freser

4

passatge del

Riu Garona

4

passatge del

Riu Llobregat

4
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passatge del

Riu Mogent

4

passatge del

Riu Muga

4

passatge del

Riu Noguera

4

passatge del

Riu Onyar

4

passatge del

Riu Querol

4

passatge del

Riu Segre

4

passatge del

Riu Ter

4

passatge del

Riu Tordera

4

carrer de

Rius i Taulet

3

carrer de

Rivero

4

plaça de

Roca i Pi

3

passatge de

Rodó

5

carrer de

Rodrigo Caro

3

carrer de

Roger de Flor

2

carrer de

Roger de Llúria

5

plaça

Roja

4

avinguda de

Roma

4

plaça de

Roma

3

carrer de

Roncesvalles

4

placeta de la

Ronda

2

avinguda de

Ros i Güell

3

passatge de

Ros i Güell

6

carrer de

Rosselló

3

carrer de

Rossini

4

carrer del

Roure

5

carrer de

Ruben Dario

4
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carrer de

Rubí

4

carrer de

Rubio i Ors

3

carrer de

Ruperto Chapí

4

carrer de

S'Agaró

6

avinguda de

Sabadell

3

carrer de la

Sagrada Família

3

carrer de

Sagunt

3

carrer de

Sallent

4

carrer de

Salou

4

passeig de la

Salut

1

plaça de

Salvador Allende

4

plaça de

Salvador Dalí

3

avinguda de

Salvador Espriu

3

carrer de

Salvador Seguí – el Noi del Sucre

2

carrer del

Salze

5

passatge de

Sampere

4

avinguda del

Sanatori

4

carrer de

Sant Agustí

3

carrer de

Sant Anastasi

2

carrer de

Sant Antoni Abat

4

ronda de

Sant Antoni de Llefià

3

carrer de

Sant Antoni de Pàdua

4

carrer de

Sant Bartomeu

4

carrer de

Sant Bru

1

carrer de

Sant Carles

3

carrer de

Sant Cebrià

4
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parc esportiu

Sant Crist

2

carrer de

Sant Domènec

3

passatge de

Sant Elies

3

carrer de

Sant Felip i de Rosés

6

carrer de

Sant Feliu de Llobregat

4

carrer de

Sant Fermí

6

carrer de

Sant Francesc d'Assís

3

carrer de

Sant Francesc de Paula

2

carrer de

Sant Frederic

4

carrer de

Sant Gonçal

4

carrer de

Sant Gregori

6

carrer de

Sant Hilari Sacalm

4

avinguda de

Sant Ignasi Loiola

2

carrer de

Sant Isidre

3

carrer de

Sant Jaume

3

camí de

Sant Jeroni de la Murtra

4

carrer de

Sant Joan

4

rambla de

Sant Joan

2

carrer de

Sant Joan de la Creu

2

carrer de

Sant Joan Evangelista

3

carrer de

Sant Joaquim

3

carrer de

Sant Jordi

4

grup edificis

Sant Jordi

4

passatge de

Sant Jordi

4

carrer de

Sant Josep

3

carrer de

Sant Josep i de Rosés

4
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carrer de

Sant Josep Oriol

4

carrer de

Sant Llorenç

3

carrer de

Sant Lluc

3

carrer de

Sant Lluís

4

carrer de

Sant Marc

3

carrer de

Sant Mateu

4

carrer de

Sant Miquel

3

carrer de

Sant Pancraç

3

carrer de

Sant Pau

3

carrer de

Sant Pere

2

carrer de

Sant Rafael

4

carrer de

Sant Ramon

4

plaça de

Sant Roc

4

avinguda de

Sant Salvador

3

carrer de

Sant Sebastià

6

carrer de

Sant Vicenç

4

carrer de

Santa Anna

3

carrer de

Santa Bàrbara

3

carretera

Santa Coloma

2

carrer de

Santa Eulàlia

4

passatge de

Santa Isabel

5

carrer de

Santa Joana de Lestonnac

4

carrer de

Santa Madrona (des del c/ Torrebadal)

2

carrer de

Santa Madrona (fins al c/ Torrebadal)

1

carrer de

Santa Maria

3
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carreró de

Santa Maria

4

carrer de

Santa Teresa

3

carrer de

Santiago

3

carrer de

Santiago Rusiñol

3

carrer de

Saragossa

3

carrer de la

Sardana

4

carrer de

Sardenya

5

carrer de

Saturn

4

carrer de la

Selva

4

carrer de

Sèneca

5

carrer de

Sèquia

4

carrer de

Serra de Daró

4

carrer de la

Seu d’Urgell

4

passatge de

Severo Catalina

4

carrer de

Sevilla

4

carrer de

Sicília

4

carrer de

Simancas

2

carrer de

Simó Piera

4

carrer de

Sírius

5

plaça de

Sistrells

5

carrer de

Sitges

4

passatge de

Sobrarbe

4

plaça del

Sol

4

carrer de la

Soledat

3

passatge de

Soler i Biosca

5

rambla de la

Solidaritat

3

carrer de

Solsona

3
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carrer de

Suïssa

4

carrer de

Suïssa (entre av. Comunitat Europea i c/ Bèlgica)

1

carrer de

Súria

4

carrer de

Tamariu

6

carrer de

Tànger

5

carrer de

Tanit

4

carrer de la

Tardor

4

passatge dels

Tarongers

5

carrer de

Tarragona

4

carrer de la

Tècnica

4

carrer de la

Tècnica (entre c/ Menendez y Pelayo i c/ Filosofia)

1

carrer del

Tei

3

carrer de

Teià

4

carrer del

Teide

5

carrer de les

Teixidores

5

carrer del

Temple

2

carrer de les

Termes Romanes

2

carrer de

Terol

4

avinguda de

Terrassa

3

carrer de

Tiana

4

carretera de

Tiana

5

carrer del

Tibidabo

5

carrer del

Tinent Coronel Oleza Costa

3

carrer de

Tomás de Iriarte

6

carrer de

Torí

3

carrer de

Torner

2

carrer de

Torras i Bages

3

passatge de la

Torre

5
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plaça de la

Torre de l'ou

4

carrer de

Torrebadal

3

carrer del

Torrent de la Batllòria

4

carrer del

Torrent de la Font

5

carrer del

Torrent d'en Grau

4

carrer del

Torrent d'en Valls

3

carrer del

Torrent de Vallmajor

4

carrer de

Tortosa

3

carrer de

Tossa de Mar

5

passatge de

Trafalgar

3

carrer de la

Tramuntana

4

carrer

Transversal

5

plaça del

Tres d'Abril

3

carrer del

Triomf

3

passatge del

Turó d'en Boscà

4

passatge del

Turó de les Maleses

4

carrer de la

Unió

3

carrer d'

Urà

5

carrer de l’

Uruguai

6

carrer d'

Usandizaga

4

carrer de

València

4

plaça de

Valentí Almirall

4

carrer del

Vallès

4

carrer del

Vallespir

4

carrer de

Vallromanes

4

carrer de les

Valls d'Andorra

4

carrer de

Vallvidrera

4

carrer de

Velazquez

4
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carrer de

Vélez Blanco

4

carrer de

Vélez Rubio

4

passatge de

Venècia

5

carrer de

Veneçuela

6

passatge de

Ventós Mir

3

avinguda dels

Vents

4

carrer de

Ventura Gassol

4

carrer de

Venus

4

carrer de

Verdi

4

grup d’habitatges

Verge Assumpta

4

grup d’habitatges

Verge de la Salut

4

*

Via Augusta

1

carrer de

Vic

4

carrer de

Víctor Balaguer

2

plaça de la

Vila

1

carrer de

Vilamajor

6

carrer de

Vilanova i la Geltrú

4

carrer de

Vila Vall-llebrera

3

carrer de

Vilassar de Mar

4

plaça de la

Vil·la romana

5

passatge de

Viñas

4

carrer de

Viriat

5

carrer de

Wagner

4

carrer del

Xaloc

4

carrer de

Xavier Nogués

4

carrer de

Xile

1
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