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2UGHQDQoDÀVFDOQUHJXODGRUDGHO·LPSRVWVREUHEpQVLPPREOHV
2UGHQDQoDÀVFDOQUHJXODGRUDGHO·LPSRVWVREUHDFWLYLWDWVHFRQzPLTXHV
2UGHQDQoDÀVFDOQUHJXODGRUDGHO·LPSRVWVREUHYHKLFOHVGHWUDFFLyPHFjQLFD
2UGHQDQoDÀVFDOQUHJXODGRUDGHO·LPSRVWVREUHFRQVWUXFFLyLQVWDOÃODFLRQVLREUHV
2UGHQDQoDÀVFDOQUHJXODGRUDGHO·LPSRVWVREUHO·LQFUHPHQWGHYDORUGHOVWHUUHQ\VGHQDWXUDOHVDXUEDQD

Publicat mitjançant edicte al BOP de Girona número 194 de 9 d’octubre de 2019 i exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
del dia 10/10/2019 al 21/11/2019
Atès el que disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual, s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
+LVHQGHV/RFDOVHVSXEOLFDHQO·DQQH[HOWH[WtQWHJUHGHOHVPRGLÀFDFLRQVOHVTXDOVVHUDQYLJHQWVPHQWUHQRV·DFRUGLODVHYD
PRGLÀFDFLyRGHURJDFLy
Vilobí d’Onyar, 26 de novembre de 2019
Cristina Mundet i Benito
Alcaldessa

ANNEX
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE
(OIHWLPSRVDEOHGHO·,PSRVWVREUH%pQV,PPREOHVHVWjFRQVWLWXwWSHUODWLWXODULWDWGHOVVHJHQWVGUHWVVREUHHOVEpQVLPPREOHV
rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
/DUHDOLW]DFLyGHOIHWLPSRVDEOHTXHFRUUHVSRQJXLG·HQWUHHOVGHÀQLWVDO·DSDUWDWDQWHULRUSHUO·RUGUHTXHHVWDEOHL[GHWHUPLQDUj
la no-subjecció de l’immoble a les restants modalitats que l’esmentat apartat preveu. Als immobles de característiques
especials s’hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no
H[KDXUHL[HQODVHYDH[WHQVLyVXSHUÀFLDOVXSzVLWHQHOTXDOWDPEpHVUHDOLW]DHOIHWLPSRVDEOHSHOGUHWGHSURSLHWDWVREUHODSDUW
de l’immoble no afectada per una concessió”

4. En el cas que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s’entendrà, a efectes d’aquest impost,
que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupa en el respectiu terme municipal.
5. No estan subjectes a l’impost:
D  /HVFDUUHWHUHVHOVFDPLQVOHVDOWUHVYLHVWHUUHVWUHVLHOVEpQVGHOGRPLQLS~EOLFPDUtWLPWHUUHVWUHLKLGUjXOLFVHPSUH
TXHVLJXLQG·DSURÀWDPHQWS~EOLFLJUDWXwWSHOVXVXDULV
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E  (OVVHJHQWVEpQVLPPREOHVSURSLHWDWG·DTXHVW$MXQWDPHQW
- Els de domini públic afectes a ús públic.
 (OVGHGRPLQLS~EOLFDIHFWHVDXQVHUYHLS~EOLFJHVWLRQDWGLUHFWDPHQWSHUO·DMXQWDPHQWLHOVEpQVSDWULPRQLDOV
excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
ARTICLE 2. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu
del fet imposable d’aquest impost.
L’existència d’un percentatge superior del dret constitutiu del fet imposable entre diferents cotitulars, determinarà que la
condició de subjecte passiu s’atorgui a aquest titular
En cas de concurrència de diferents titulars, en igualtat de dret, l’administració determinarà el titular que ostentarà la condició
de subjecte passiu.
(QHOVXSzVLWGHEpQVLPPREOHVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVTXDQODFRQGLFLyGHFRQWULEXHQWUHFDLJXLHQXQRHQGLYHUVRV
concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que
correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
Sens perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a que es refereix l’article 76 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’ens o organisme públic al que es trobi afecte o adscrit l’immoble o aquell al que el
seu càrrec es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la
informació relativa a dites concessions en els termes i resta de condicions que es determinin per ordre.
Per aquesta mateixa classe d’immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada
per les concessions, actuarà com substitut del mateix ens o organisme públic al que estigui afectat o adscrit l’immoble o a
aquell que tingui la seva administració, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.
(OVVXEMHFWHVSDVVLXVHVWDQREOLJDWVDGHFODUDUXQGRPLFLOLÀVFDO4XDQXQVXEMHFWHSDVVLXFDQYLDHOVHXGRPLFLOLHVWjREOLJDW
a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i aquest canvi de domicili no
SURGXHL[HIHFWHVGDYDQWO·$GPLQLVWUDFLyÀQVDSDUWLUGHOPRPHQWGHODSUHVHQWDFLyGHO·HVPHQWDGDGHFODUDFLyG·DFRUGDPE
O·HVWDEOHUWHQO·DUWLFOHGHOD/OHLGHGHGHVHPEUH*HQHUDO7ULEXWjULD1RREVWDQWO·$GPLQLVWUDFLySRWUHFWLÀFDU
HOGRPLFLOLÀVFDOGHOVVXEMHFWHVSDVVLXVPLWMDQoDQWO·RSRUWXQDFRPSURYDFLy
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet imposable.
1RREVWDQWTXDQXQEpLPPREOHRGUHWVREUHDTXHVWSHUWDQ\LDGRVRPpVWLWXODUVHVSRGUjVROÃOLFLWDUODGLYLVLyGHODTXRWD
tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els
documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes líquides d’import
LQIHULRUDOVPtQLPVHVWDEOHUWVDO·DUWLFOHGHOVDQQH[RVG·DTXHVWD2UGHQDQoDÀVFDO
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat
amb allò que estableix la Llei general tributària en els supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal
de guanys.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al padró de l’exercici
LPPHGLDWDPHQWSRVWHULRULHVPDQWLQGUDQHQHOVVXFFHVVLXVPHQWUHQRVH·QVROÃOLFLWLODPRGLÀFDFLy
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars,
HVSRWVROÃOLFLWDUO·DOWHUDFLyGHO·RUGUHGHOVVXEMHFWHVSDVVLXVSHUDIHUFRQVWDUHQSULPHUOORFTXLpVEHQHÀFLDULGHO·~V
5. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger estan obligats a designar un representant amb domicili en territori
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
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ARTICLE 3. RESPONSABLES
1. Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
WULEXWjULDUHVSRQHQVROLGjULDPHQWGHODTXRWDG·DTXHVWLPSRVWLHQSURSRUFLyDOHVVHYHVSDUWLFLSDFLRQVUHVSHFWLYHVVLÀJXUHQ
LQVFULWVG·DTXHVWDPDQHUDHQHO&DGDVWUHLPPRELOLDUL6LQRKLÀJXUHQLQVFULWVODUHVSRQVDELOLWDWV·KDG·H[LJLUSHUSDUWVLJXDOV
en tot cas.
2. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d’aquest impost,
HOV EpQV LPPREOHV REMHFWH G·DTXHVWV GUHWV TXHGHQ DIHFWHV DO SDJDPHQW GH OD WRWDOLWDW GH OD TXRWD WULEXWjULD HQ UqJLP GH
responsabilitat subsidiària, en els termes previstos a la Llei general tributària, sense que sigui precisa la declaració de fallit
GHO·DGTXLUHQWRHOVDGTXLUHQWVHQWUHPLWMRVSHUDTXHHVSXJXLGHFODUDGDODGHOGHXWRURULJLQDULWUDQVPLVVRUGHOVEpQVDIHFWHV
DOSDJDPHQWGHOGHXWHWULEXWDULGHULYDUO·DFFLyFRQWUDDTXHVWVEpQVGHVSUpVGHODQRWLÀFDFLyUHJODPHQWjULDDO·DGTXLUHQWL
titular actual dels mateixos, de l’acte administratiu de derivació. A aquests efectes, els notaris hauran de demanar informació
LDGYHUWLUDQDOVFRPSDUHL[HQWVVREUHHOVGHXWHVSHQGHQWVSHUO·LPSRVWVREUHHOVEpQVLPPREOHVDVVRFLDWVDO·LPPREOHTXHHV
transmet.
(QODGHWHUPLQDFLyGHODWRWDOLWDWGHODTXRWDWULEXWjULDV·HQWpQTXHQRKDQSUHVFULWSHUO·DGTXLUHQWHOVGHXWHVTXHWDPSRFKDQ
prescrit pel subjecte passiu, i que, així mateix, els actes que interrompen la prescripció pel subjecte passiu poden oposar-se
contra el nou titular.
ARTICLE 4 . EXEMPCIONS
6HFFLySULPHUD([HPSFLRQVG·RÀFL
(VWDQH[HPSWVGHFRQIRUPLWDWDPEO·DUWLFOHGHO75/5+/HOVVHJHQWVEpQVLPPREOHV
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals estan directament afectes a la
defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.
E (OVEpQVFRPXQDOVLOHVIRUHVWVYHwQDOVHQPjFRPXQD
F (OVGHO·(VJOpVLD&DWzOLFDHQHOVWHUPHVSUHYLVWRVDO·$FRUGHQWUHO·(VWDW(VSDQ\ROLOD6DQWD6HXVREUHDVVXPSWHVHFRQzPLFV
de 3 de gener de 1979 i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en
els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals en vigor i, amb la condició de
UHFLSURFLWDWHOVGHOV*RYHUQVHVWUDQJHUVGHVWLQDWVDODVHYDUHSUHVHQWDFLyGLSORPjWLFDFRQVXODURDOVVHXVRUJDQLVPHVRÀFLDOV
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal
DSURÀWDPHQWGHOTXDOVLJXLODIXVWDRHOVXURVHPSUHTXHODGHQVLWDWGHO·DUEUDWVLJXLODSUzSLDRQRUPDOGHO·HVSqFLHGHTXq
es tracti.
J (OVRFXSDWVSHUOtQLHVGHIHUURFDUULOLHOVHGLÀFLVHQFODYDWVDOVPDWHL[RVWHUUHQ\VTXHHVWLJXLQGHGLFDWVDHVWDFLRQVPDJDW]HPV
o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, els establiments
G·KRWHOHULDHVSHFWDFOHVFRPHUFLDOVLG·HVSODLOHVFDVHVGHVWLQDGHVDKDELWDWJHVGHOVHPSOHDWVOHVRÀFLQHVGHODGLUHFFLyQLOHV
instal·lacions fabrils.
2. En atenció al caràcter automàtic d’aquestes exempcions, els titulars cadastrals o el seus representants legals, poden sol·licitar
en qualsevol moment l’aplicació d’aquesta exempció. Aquesta sol·licitud s’aplica tant als deutes pendents com als pagats i
QRPpVHVWjOLPLWDGDSHUODSUHVFULSFLy
Secció segona. Exempcions de caràcter pregat
3. Prèvia sol·licitud de l’interessat, estan exempts:
D (OVEpQVLPPREOHVTXHHVGHVWLQLQDO·HQVHQ\DPHQWSHUFHQWUHVGRFHQWVDFROOLWVWRWDORSDUFLDOPHQWDOUqJLPGHFRQFHUWV
educatius, respecte a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada
sigui el subjecte passiu del tribut.
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Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
&zSLDFRPSXOVDGDGHOFRQFHUWHGXFDWLXDPEDFUHGLWDFLyGHODVHYDYLJqQFLDRGDWDGHÀQDOLW]DFLy
&HUWLÀFDWHPqVSHUOD*HUqQFLD7HUULWRULDOGHO&DGDVWUHVREUHODVXSHUItFLHGHVWLQDGDDO·DFWLYLWDWFRQFHUWDGD
- Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant reial decret
en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre
general a què es refereix l’article 12 com a integrants del Patrimoni històric espanyol, així com els inclosos en les disposicions
addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei.
$TXHVWD H[HPSFLy QR LQFORX TXDOVVHYRO FODVVHV GH EpQV XUEDQV XELFDWV GLQV GHO SHUtPHWUH GHOLPLWDWLX GH OHV ]RQHV
arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin
les condicions següents:
- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a l’instrument de planejament urbanístic a què es
refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol.
- En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos all
catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de planejament per al desplegament
i l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu
l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
1RHVWDUDQH[HPSWVHOVEpQVLPPREOHVDOVTXHHVUHIHUHL[DTXHVWDOOHWUDE TXDQHVWLJXLQDIHFWDWVDDFWLYLWDWVHFRQzPLTXHV
excepte que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
ÀVFDO GH OHV HQWLWDWV VHQVH ÀQDOLWDW OXFUDWLYD L GHOV LQFHQWLXV ÀVFDOV DOV PHFHQDWJH R TXH OD VXEMHFFLy D O·LPSRVW D WtWRO GH
contribuent recaigui sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, o sobre organismes autònoms de l’Estat o
entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals.
c) La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes
DSURMHFWHVG·RUGHQDFLyRSODQVWqFQLFVDSURYDWVSHUO·$GPLQLVWUDFLyIRUHVWDO$TXHVWDH[HPSFLyWpXQDGXUDFLyGHDQ\V
comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol·licitud.
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
&HUWLÀFDWGHO·$GPLQLVWUDFLyIRUHVWDOHQTXHV·DFUHGLWLODH[LVWqQFLDG·XQDDFWLYLWDWUHSREODGRUDVXEMHFWDDOFRUUHVSRQHQWSOD
tècnic.
G (OVLPPREOHVGHOVTXHVLJXLQWLWXODUVOHVHQWLWDWVVHQVHÀQVOXFUDWLXVGHÀQLGHVDOD/OHLGHGHGHVHPEUHGH
5qJLP)LVFDOGHOHV(QWLWDWVVHQVHÀQVOXFUDWLXVLGHOVLQFHQWLXVÀVFDOVDOPHFHQDWJHVHPSUHTXHDTXHVWVEpQVQRHVWLJXLQ
afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats.
(O JDXGLPHQW G·DTXHVW EHQHÀFL HVWj FRQGLFLRQDW HQ HOV WHUPHV GHO 5HLDO GHFUHW  GH  G·RFWXEUH D FRPSOLU OHV
següents condicions:
- Comunicar a l’Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost l’exercici de l’opció regulada a l’article
14 de la Llei 49/2002.
- Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració censal.
/·DSOLFDFLyGHOEHQHÀFLTXHGDUjFRQGLFLRQDGDSHUDFDGDSHUtRGHLPSRVLWLXDOFRPSOLPHQWGHOHVFRQGLFLRQVLUHTXLVLWVGH
l’article 3 de la Llei 49/2002.
4. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es declara, l’ajuntament o administració
encarregada de la gestió del tribut en els termes de l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedirà una acreditació en relació amb
la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost, tenen efectes, des del període
impositiu següent a aquell en què se sol·licita.
ARTICLE 5. BONIFICACIONS DE CONCESSIÓ OBLIGATORIA I POTESTATIVA
7HQHQGUHWDXQDERQLÀFDFLyGHOSHUFHQWHQODTXRWDtQWHJUDGHO·LPSRVWGXUDQWHOVWUHVSHUtRGHVLPSRVLWLXVVHJHQWV
DOGHO·DWRUJDPHQWGHODTXDOLÀFDFLyGHÀQLWLYDHOVKDELWDWJHVTXHJDXGHL[HQHQOHVFRQGLFLRQVHVWDEOHUWHVSHUODOHJLVODFLy
DXWRQzPLFDGH&DWDOXQ\DG·XQUqJLPGHSURWHFFLyRÀFLDO1RREVWDQWTXDQV·DFUHGLWDO·REWHQFLyGHODTXDOLÀFDFLyGHÀQLWLYD
amb posterioritat a la meritació del primer període impositiu d’efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període
LPSRVLWLXERQLÀFDW
$TXHVWDERQLÀFDFLyHVFRQFHGHL[DSHWLFLyGHO·LQWHUHVVDWLHVSRWIHUHQTXDOVHYROPRPHQWDEDQVGHODÀQDOLW]DFLyGHOVWUHV
SHUtRGHVLPSRVLWLXVGHGXUDGDG·DTXHOODLWpHIHFWHVVLV·HVFDXGHVGHOSHUtRGHLPSRVLWLXVHJHQWDDTXHOOHQTXqVHVROÃOLFLWL
3HUJDXGLUG·DTXHVWDERQLÀFDFLyFDODSRUWDUMXQWDPHQWDPEODVROÃOLFLWXGODVHJHQWGRFXPHQWDFLy
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- Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI expedit sobre l’immoble o sobre el solar sobre el que s’ha construït l’immoble.
&zSLDGHO·DWRUJDPHQWGHODTXDOLÀFDFLyG·KDELWDWJHVRWPqVDOUqJLPGHSURWHFFLyRÀFLDOH[SHGLGDSHUO·zUJDQDXWRQzPLF
competent.
 6L HO VROÃOLFLWDQW pV XQD SHUVRQD GLIHUHQW GHO WLWXODU FDGDVWUDO GH O·LPPREOH UHVSHFWH DO TXDO VH VROÃOLFLWD OD ERQLÀFDFLy FDO
acreditar la titularitat del dret gravat.
7HQHQGUHWDXQDERQLÀFDFLyGHOSHUFHQWGHODTXRWDtQWHJUDHOVEpQVU~VWLFVGHOHVFRRSHUDWLYHVDJUjULHVLG·H[SORWDFLy
FRPXQLWjULDGHODWHUUDHQHOWHUPHVTXHHVWDEOHL[OD/OHLGHGHGHVHPEUHVREUHUqJLPÀVFDOGHOHVFRRSHUDWLYHV
1RSRWVHUUHFRQHJXGDODFRPSDWLELOLWDWHQWUHHOVEHQHÀFLVÀVFDOVDSOLFDEOHVDXQPDWHL[VXEMHFWHSDVVLX3HUDTXHVWPRWLX
pVHOVXEMHFWHSDVVLXTXLHQODVHYDVROÃOLFLWXGKDG·LQGLFDUTXLQKDGHVHUHOG·DSOLFDFLy$PDQFDG·LQGLFDFLyH[SUHVVDV·DSOLFD
ODERQLÀFDFLyPpVEHQHÀFLRVDSHOVXEMHFWHSDVVLX
*DXGLUDQG·XQDERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDtQWHJUDGHO·LPSRVWHOVSULPHUVDQ\V DFRPSWDUGHVGHO·DQ\G·LQVWDOÃODFLy 
HOVKDELWDWJHVHQTXqV·LQVWDOÃOLQVLVWHPHVG·DSURÀWDPHQWWqUPLFRHOqFWULFG·HQHUJLDVRODURDOWUHVHQHUJLHVUHQRYDEOHVVHJRQV
les condicions següents:
 4XHOHVLQVWDOÃODFLRQVQRYLQJXLQLPSRVDGHVSHUFDSQRUPDWLYDROHJLVODFLy
 4XHOHVLQVWDOÃODFLRQVHVWLJXLQKRPRORJDGHVSHUO·$GPLQLVWUDFLyFRPSHWHQW
 4XHOHVLQVWDOÃODFLRQVPDQWLQJXLQXQIXQFLRQDPHQWFRQVWDQW$TXHVWDFLUFXPVWjQFLDV·KDXUjG·DFUHGLWDUFDGDH[HUFLFL
PLWMDQoDQWFHUWLÀFDFLyH[SHGLGDSHUO·HPSUHVDGHPDQWHQLPHQWGHOHVLQVWDOÃODFLRQV
 4XHHVMXVWLÀTXLPLWMDQoDQWHOFRUUHVSRQHQWHVWXGLWqFQLFTXHSHUPHWLXQDSURGXFFLyPtQLPDGHOGHODGHPDQGD
de l’habitatge, tant si es tracta de sistemes de producció d’energia elèctrica com de sistemes de producció d’aigua
calenta sanitària o per calefacció.
En el supòsit de noves construccions i rehabilitacions integrals assimilables a obra nova:
D /DERQLÀFDFLyVHUjGHOGHO·LPSRVWGXUDQWXQSHUtRGHGHDQ\V DFRPSWDUGHVGHO·DQ\GHODQRYDFRQVWUXFFLy SHU
DTXHOOHVHGLÀFDFLRQVDPEXQDFODVVLÀFDFLyHQHUJqWLFD$
E /DERQLÀFDFLyVHUjGHOGHO·LPSRVWGXUDQWXQSHUtRGHGHDQ\V DFRPSWDUGHVGHO·DQ\GHODQRYDFRQVWUXFFLy SHU
DTXHOOHVHGLÀFDFLRQVDPEXQDFODVVLÀFDFLyHQHUJqWLFD%
F /DERQLÀFDFLyVHUjGHOGHO·LPSRVWGXUDQWXQSHUtRGHGHDQ\V DFRPSWDUGHVGHO·DQ\GHODQRYDFRQVWUXFFLy SHU
DTXHOOHVHGLÀFDFLRQVDPEXQDFODVVLÀFDFLyHQHUJqWLFD&
(QWRWVHOVFDVRVFDOGUjSUHVHQWDUHOFHUWLÀFDWHQHUJqWLFDFRPSDQ\DWGHO·HWLTXHWDHQHUJqWLFD
(QHOVXSzVLWGHUHIRUPHVSHWLWHVUHKDELOLWDFLRQVLPLOORUHVHQHUJqWLTXHVHQHOVHGLÀFLVH[LVWHQWV
D  8QD ERQLÀFDFLy GHO  GH O·LPSRVW GXUDQW XQ SHUtRGH GH  DQ\V D FRPSWDU GHV GH O·DQ\ GH UHIRUPD  SHU DTXHOOHV
HGLÀFDFLRQVTXHPLOORULQODVHYDFODVVLÀFDFLyHQHUJqWLFDSXQWV GH*D'SHUH[HPSOH
E  8QD ERQLÀFDFLy GHO  GH O·LPSRVW GXUDQW XQ SHUtRGH GH  DQ\V D FRPSWDU GHV GH O·DQ\ GH UHIRUPD  SHU DTXHOOHV
HGLÀFDFLRQVTXHPLOORULQODVHYDFODVVLÀFDFLyHQHUJqWLFDSXQWV GH(D&SHUH[HPSOH
F  8QD ERQLÀFDFLy GHO  GH O·LPSRVW GXUDQW XQ SHUtRGH GH  DQ\V D FRPSWDU GHV GH O·DQ\ GH UHIRUPD  SHU DTXHOOHV
HGLÀFDFLRQVTXHPLOORULQODVHYDFODVVLÀFDFLyHQHUJqWLFDSXQW GH*D)SHUH[HPSOH
(QWRWVHOVFDVRVFDOGUjSUHVHQWDUHOFHUWLÀFDWHQHUJqWLFDQWHULRUDOHVDFWXDFLRQVDFRPSDQ\DWGHOFHUWLÀFDWHQHUJqWLFLO·HWLTXHWD
energètica posteriors.
/HVVROOLFLWXGVGHERQLÀFDFLRQVSHUDWHQLUHIHFWHVHQHOPDWHL[H[HUFLFLHVSRGUDQGHPDQDUÀQVHOGDUUHUGLDGHOWHUPLQL
de cobrament en voluntària del padró. Les sol.licituds presentades fora d’aquest termini tindran efectes a l’exercici següent.
6·HVWDEOHL[XQDERQLÀFDFLyGHOGHODTXRWDtQWHJUDGHO·LPSRVWDIDYRUG·DTXHOOVVXEMHFWHVTXHRVWHQWLQODFRQGLFLyGH
titulars de família nombrosa o unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica, sempre que es reuneixin els següents
requisits:
(OEpLPPREOHHVFRQVWLWXHL[FRPDKDELWDWJHKDELWXDOGHOVXEMHFWHSDVVLX6·HQWpQSHUKDELWDWJHKDELWXDODTXHOOTXHÀJXUD
com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants.
4XHHOYDORUFDGDVWUDOGHOEpLPPREOHGLYLGLWSHOQRPEUHGHÀOOVGHOVXEMHFWHSDVVLXVLJXLLQIHULRUD½
4XHHOVLQJUHVVRVEUXWVDQXDOVQRVXSHULQHOV½ XQLWDWIDPLOLDU LTXHHOQRPEUHGHÀOOVVLJXLLJXDORVXSHULRURHQ
FDVTXHDOJXQGHOVÀOOVVLJXLGLVFDSDFLWDW WHQLUWtWROGHIDPtOLDQRPEURVD 
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2EpTXHHOVLQJUHVVRVGHODXQLWDWIDPLOLDUGHFRQYLYqQFLDQRVXSHULQHOVLQJUHVVRVGHODUHQGDJDUDQWLGDGHFLXWDGDQLD

4. Excepcionalment, quan hi hagi una circumstància sociofamiliar greu acreditada mitjançant informe dels serveis socials es
SRGUjDSOLFDUODERQLÀFDFLy
/DVROÃOLFLWXGGHERQLÀFDFLyKDG·DQDUDFRPSDQ\DGDGHODVHJHQWGRFXPHQWDFLy
³(VFULWG·LGHQWLÀFDFLyGHO·LPPREOHLGRFXPHQWDFUHGLWDWLXGHODWLWXODULWDWGHO·LPPREOH
³&HUWLÀFDWGHIDPtOLDQRPEURVD
— En el seu cas, informe dels serveis socials
ARTICLE 6. BASE IMPOSABLE I BASE LIQUIDABLE
/DEDVHLPSRVDEOHHVWjFRQVWLWXwGDSHOYDORUFDGDVWUDOGHOVEpQVLPPREOHV
$TXHVWVYDORUVSRGUDQVHUREMHFWHGHUHYLVLyPRGLÀFDFLyRDFWXDOLW]DFLyHQHOVFDVRVLGHODPDQHUDSUHYLVWRVHQHO7H[WUHIyV
de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s’estableixin.
/DGHWHUPLQDFLyGHODEDVHOLTXLGDEOHHQHOVSURFHGLPHQWVGHYDORUDFLyFROÃOHFWLYDpVFRPSHWqQFLDGHOD*HUqQFLD7HUULWRULDO
del Cadastre i serà recorrible davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya.
4. L’ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració,
FRPXQLFDFLyVROÃOLFLWXGHVPHQDGHGLVFUHSjQFLHVLLQVSHFFLyFDGDVWUDO(QDTXHVWVFDVRVODEDVHOLTXLGDEOHSRGUjQRWLÀFDUVH
conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva
de caràcter general, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es
determina en els apartats següents.
$TXHVWDUHGXFFLyV·DSOLFDUjG·RÀFLVHQVHTXHVLJXLQHFHVVDULTXHHOVVXEMHFWHVSDVVLXVGHO·,PSRVWODVROÃOLFLWLQ
/DTXDQWLDGHODUHGXFFLyTXHGHFUHL[HUjDQXDOPHQWVHUjHOUHVXOWDWG·DSOLFDUXQFRHÀFLHQWUHGXFWRU~QLFSHUDWRWVHOV
immobles del municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.
(OFRHÀFLHQW UHGXFWRUWLQGUj HO YDORUGH  HO SULPHU DQ\ GHOD VHYDDSOLFDFLyL DQLUj GLVPLQXLQWHQ  DQXDOPHQW ÀQVOD
seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a
l’immoble i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.
7. El valor base serà el què s’indica a continuació en cadascun dels següents casos:
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral prèviament a la
PRGLÀFDFLy GHO SODQHMDPHQW R D O· GH JHQHU GH O·DQ\ DQWHULRU D O·HQWUDGD HQ YLJRU GH OHV SRQqQFLHV GH YDORUV QR V·KDJL
PRGLÀFDWHOVHXYDORUFDGDVWUDOHQHOPRPHQWGHO·DSURYDFLyGHOHVPDWHL[HVHOYDORUEDVHVHUjO·LPSRUWGHODEDVHOLTXLGDEOH
que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors
cadastrals.
E 3HUDOVLPPREOHVHOYDORUFDGDVWUDOGHOVTXDOVV·DOWHULDEDQVGHÀQDOLW]DUHOWHUPLQLGHUHGXFFLyFRPDFRQVHTqQFLDGH
procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l’increment mig de valor del municipi,
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determinat per la Direcció General del Cadastre.
(QDTXHVWVFDVRVQRV·LQLFLDUjHOFzPSXWG·XQQRXSHUtRGHGHUHGXFFLyLHOFRHÀFLHQWUHGXFWRUDSOLFDWDOVLPPREOHVDIHFWDWV
prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.
F (OFRPSRQHQWLQGLYLGXDOHQHOFDVGHPRGLÀFDFLyGHYDORUVFDGDVWUDOVSURGXwWVFRPDFRQVHTqQFLDGHOVSURFHGLPHQWVGH
YDORUDFLyFROÃOHFWLYDSUHYLVWRVHQODQRUPDWLYDFDGDVWUDOH[FHSWXDWVHOVGHFDUjFWHUJHQHUDOTXHWLQJXLQOORFDEDQVGHÀQDOLW]DU
el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta
GLIHUqQFLDHVGLYLGLUjSHUO·~OWLPFRHÀFLHQWUHGXFWRUDSOLFDW
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del nou valor, sempre que els
LPPREOHVFRQVHUYLQODVHYDDQWHULRUFODVVLÀFDFLy
(QFDVTXHHOVLPPREOHVHVYDORULQFRPDEpQVGHFODVVHGLIHUHQWGHODTXHWHQLHQHOYDORUEDVHHVFDOFXODUjG·DFRUGDPEDOOz
que disposa el paràgraf b) anterior.
 (Q HO FDV GH PRGLÀFDFLy GH YDORUV FDGDVWUDOV TXH DIHFWL D OD WRWDOLWDW GHOV LPPREOHV HO SHUtRGH GH UHGXFFLy ÀQDOLW]DUj
anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent.
9. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte a l’increment de la base imposable dels immobles que resulti
GHO·DFWXDOLW]DFLyGHOVVHXVYDORUVFDGDVWUDOVSHUDSOLFDFLyGHOVFRHÀFLHQWVHVWDEOHUWVHQOHV/OHLVGH3UHVVXSRVWRV*HQHUDOVGH
l’Estat.
(QHOVEpQVLPPREOHVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVQRV·DSOLFDUDQUHGXFFLRQVHQODEDVHLPSRVDEOHDO·HIHFWHGHGHWHUPLQDU
la base liquidable de l’impost.
ARTICLE 7. DETERMINACIÓ DE LA QUOTA, ELS TIPUS IMPOSITIU I EL RECÀRREC
/DTXRWDtQWHJUDGHO·LPSRVWpVHOUHVXOWDWG·DSOLFDUDODEDVHOLTXLGDEOHHOWLSXVGHJUDYDPHQ
2. El tipus de gravamen en aquest municipi serà:

D 3HUEpQVGHQDWXUDOHVDXUEDQD
E 3HUEpQVGHQDWXUDOHVDU~VWLFD
F 3HUEpQVLPPREOHVGHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOV






/DTXRWDOtTXLGDV·REWLQGUjPLQRUDQWODTXRWDtQWHJUDHQO·LPSRUWGHOHVERQLÀFDFLRQVSUHYLVWHVHQHOVDUWLFOHVLG·DTXHVWD
Ordenança.
ARTICLE 8. PERIODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE L’IMPOST
(OSHUtRGHLPSRVLWLXpVO·DQ\QDWXUDO
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança, hagin de ser objecte de declaració,
comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència
GHOPRPHQWHQTXqHVQRWLÀTXLQ
4XDQ O·DMXQWDPHQW FRQHJXL XQD PRGLÀFDFLy GH YDORU FDGDVWUDO UHVSHFWH DO TXH ÀJXUD HQ HO VHX SDGUy RULJLQDW SHU DOJXQ
GHOVIHWVDFWHVRQHJRFLVHVPHQWDWVDQWHULRUPHQWDTXHVWOLTXLGDUjO·,%,VLpVSURFHGHQWXQFRSOD*HUqQFLD7HUULWRULDOGHO
&DGDVWUHQRWLÀTXLHOQRXYDORUFDGDVWUDO/DOLTXLGDFLyGHO·LPSRVWFRPSUHQGUjODTXRWDFRUUHVSRQHQWDOVH[HUFLFLVPHULWDWVL
no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici
en el qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en raó d’altra
FRQÀJXUDFLyGHO·LPPREOHGLIHUHQWGHODTXHKDWLQJXWUHDOLWDW
(QHOVSURFHGLPHQWVGHYDORUDFLyFROÃOHFWLYDHOVYDORUVFDGDVWUDOVPRGLÀFDWVWLQGUDQHIHFWLYLWDWHOGLD~GHJHQHUGHO·DQ\
VHJHQWDDTXHOOHQTXHHVSURGXHL[LODVHYDQRWLÀFDFLy
ARTICLE 9. RÈGIM DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS I SOL·LICITUDS
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, a què es refereix l’article 1
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G·DTXHVWD2UGHQDQoDHVWDQREOLJDWVDGHFODUDUOHVFLUFXPVWjQFLHVGHWHUPLQDQWVG·XQDDOWDEDL[DRPRGLÀFDFLyGHODGHVFULSFLy
cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’exempció previstos en aquest article.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, ja sigui
parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment
GHOVHGLÀFLVLOHVTXHDIHFWLQQRPpVDFDUDFWHUtVWLTXHVRUQDPHQWDOVRGHFRUDWLYHV
E /DPRGLÀFDFLyG·~VRGHVWLQDFLyLHOVFDQYLVGHFODVVHGHFRQUHXRDSURÀWDPHQW
F /DVHJUHJDFLyGLYLVLyDJUHJDFLyLDJUXSDFLyGHOVEpQVLPPREOHV
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
H /DFRQVWLWXFLyPRGLÀFDFLyRDGTXLVLFLyGHODWLWXODULWDWG·XQDFRQFHVVLyDGPLQLVWUDWLYDLGHOVGUHWVUHDOVG·XVGHIUXLWLGH
superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars de les entitats de
l’article 35.4 de la Llei general tributària.
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.
3. Seran objecte de sol·licitud:
D 6ROÃOLFLWXGGHEDL[DTXHSRGUjIRUPXODUTXLÀJXUDQWFRPDWLWXODUKDJXpVFHVVDWHQHOGUHWTXHYDRULJLQDUO·HVPHQWDGD
titularitat.
E 6ROÃOLFLWXGG·LQFRUSRUDFLyGHWLWXODULWDWTXHSRGUjIRUPXODUHOSURSLHWDULG·XQEpDIHFWHDXQDFRQFHVVLyDGPLQLVWUDWLYDR
gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’ajuntament o davant la Gerència Regional del Cadastre.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi exclusivament
O·DGTXLVLFLyRFRQVROLGDFLyGHODSURSLHWDWGHODWRWDOLWDWGHO·LPPREOHHVIRUPDOLW]LHQHVFULSWXUDS~EOLFDRVHVROÃOLFLWLODVHYD
LQVFULSFLyHQHO5HJLVWUHGHOD3URSLHWDWHQHOWHUPLQLGHGRVPHVRVGHVGHO·DFWHWUDQVODWLXGHOGRPLQLVHPSUHTXHDPpVV·KL
acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels documents següents:
D &HUWLÀFDFLyFDGDVWUDOHPHVDSHUOD'LUHFFLy*HQHUDOGHO&DGDVWUHRSHUO·zUJDQTXHDFWXwSHUGHOHJDFLy
E /·~OWLPUHEXWSDJDWGHO·,PSRVWVREUHEpQVLPPREOHV
ARTICLE 10. RÈGIM DE LIQUIDACIÓ
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost, seran competència
H[FOXVLYDGHO·DMXQWDPHQWLFRPSUHQGUDQOHVIXQFLRQVGHFRQFHVVLyLGHQHJDFLyG·H[HPSFLRQVLERQLÀFDFLRQVUHDOLW]DFLyGH
les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels
expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a
l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
/HVVROÃOLFLWXGVSHUDDFROOLUVHDOVEHQHÀFLVÀVFDOVGHFDUjFWHUSUHJDWTXHSUHYHXDTXHVWD2UGHQDQoDKDQGHSUHVHQWDUVH
davant l’ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions
de venciment singular.
 1R VHUj QHFHVVjULD OD QRWLÀFDFLy LQGLYLGXDO GH OHV OLTXLGDFLRQV WULEXWjULHV HQ HOV VXSzVLWV TXH SRUWDQWVH D WHUPH XQ
SURFHGLPHQWGHYDORUDFLyFROÃOHFWLYDV·KDJLQSUDFWLFDWSUqYLDPHQWOHVQRWLÀFDFLRQVGHOYDORUFDGDVWUDOLEDVHOLTXLGDEOH
8QDYHJDGDWUDQVFRUUHJXWHOWHUPLQLG·LPSXJQDFLySUHYLVWHQOHVFLWDGHVQRWLÀFDFLRQVVHQVHTXHV·KDJLQXWLOLW]DWHOVUHFXUVRV
SHUWLQHQWVV·HQWHQGUDQFRQVHQWLGHVLIHUPHVOHVEDVHVLPSRVDEOHLOLTXLGDEOHQRWLÀFDGHVVHQVHTXHSXJXLQVHUREMHFWHGHQRYD
impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.
ARTICLE 11. RÈGIM D’INGRÉS
(OSHUtRGHGHFREUDPHQWSHUDOVYDORUVUHEXWQRWLÀFDWVFROÃOHFWLYDPHQWHVGHWHUPLQDUjFDGDDQ\LHVIDUjS~EOLFPLWMDQoDQW
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HOVFRUUHVSRQHQWVHGLFWHVDO%XWOOHWt2ÀFLDOGHOD3URYtQFLD
/HVOLTXLGDFLRQVGHYHQFLPHQWVLQJXODUKDQGHVHUVDWLVIHWHVHQHOVSHUtRGHVÀ[DWVSHUOD/OHLJHQHUDOWULEXWjULDTXHVyQ
D 3HUDOHVQRWLÀFDGHVGXUDQWODSULPHUDTXLQ]HQDGHOPHVÀQVHOGLDGHOPHVSRVWHULRU
E 3HUDOHVQRWLÀFDGHVGXUDQWODVHJRQDTXLQ]HQDGHOPHVÀQVHOGLDGHOVHJRQPHVSRVWHULRU
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el deute s’hagi satisfet,
s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu previstos a la Llei general
tributària.
ARTICLE 12. IMPUGNACIÓ DELS ACTES DE GESTIÓ DE L’IMPOST
 (OV DFWHV GLFWDWV SHU OD *HUqQFLD 5HJLRQDO GHO &DGDVWUH REMHFWH GH QRWLÀFDFLy SRGUDQ VHU LPSXJQDWV HQ YLD HFRQzPLFR
administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la
VXVSHQVLySHOWULEXQDOHFRQzPLFRDGPLQLVWUDWLXFRPSHWHQWTXDQDL[tKRVROÃOLFLWLO·LQWHUHVVDWLMXVWLÀTXLTXHODVHYDH[HFXFLy
SRJXpVFDXVDUSHUMXGLFLVG·LPSRVVLEOHRGLItFLOUHSDUDFLy
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició,
SUHYLDOFRQWHQFLyVDGPLQLVWUDWLXHQHOWHUPLQLG·XQPHVDFRPSWDUGHVGHO·HQGHPjDOGHODQRWLÀFDFLyH[SUHVVDRDOGHOD
ÀQDOLW]DFLyGHOSHUtRGHG·H[SRVLFLyS~EOLFDGHOVSDGURQVFRUUHVSRQHQWV
3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció a l’ajuntament, d’acord amb
d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l’ajuntament no suspèn l’acció administrativa per al cobrament, excepte que
en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi
garantia pel total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de garantia, quan
HO UHFXUUHQW MXVWLÀTXL OD LPSRVVLELOLWDW GH SUHVWDU DOJXQD R Ep GHPRVWUL IHIDHQWPHQW O·H[LVWqQFLD G·HUURUV PDWHULDOV HQ OD
liquidació que s’impugna.
5. Si el motiu d’oposició es refereix a errades en la descripció cadastral de l’immoble, imputables al cadastre, no se suspendrà
en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma
HQPDWqULDFHQVDOLDTXHVWDDIHFWpVDODOLTXLGDFLyDERQDGDHVUHDOLW]LODFRUUHVSRQHQWGHYROXFLyG·LQJUHVVRVLQGHJXWV
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:
D 6LODUHVROXFLyKDHVWDWH[SUHVVDHQHOWHUPLQLGHGRVPHVRVFRPSWDWVGHVGHO·HQGHPjDOGHODQRWLÀFDFLyG·DFRUGUHVROXWRUL
del recurs de reposició.
E 6LQRKLKDJXpVUHVROXFLyH[SUHVVDHQHOWHUPLQLGHVLVPHVRVFRPSWDWVGHVGHO·HQGHPjDDTXHOOHQTXHKDG·HQWHQGUH·V
desestimat el recurs de reposició.
ARTICLE 13. ACTUACIONS PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en el Consell Comarcal de la Selva, les normes previstes en aquesta
ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
/HVPRGLÀFDFLRQVGHWLWXODULWDWVHVROÃOLFLWDUDQDO&RQVHOO&RPDUFDOGHOD6HOYDHOTXDOWUDPLWDUjHOFDQYLGHQRPVLV·HVFDX
per delegació de la Direcció General del Cadastre.
En particular, quan el Consell Comarcal de la Selva conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels
1RWDULV FRPSHWHQWV R GHO 5HJLVWUH GH OD 3URSLHWDW PRGLÀFDUj OD WLWXODULWDW GHO SDGUy GH O·,%, L FRPXQLFDUj HOV FDQYLV D OD
Gerència Regional del Cadastre.
3. Les declaracions de variacions diferents de les esmentades al punt anterior podran presentar-se en l’ajuntament o en el
Consell Comarcal de la Selva.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran les tasques adients i
traslladaran la documentació corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran a allò que preveu
la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
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ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la comarca de la Selva que delegaren les seves facultats
en el Consell Comarcal
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
0RGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVGHO·RUGHQDQoDLGHOHVUHIHUqQFLHVTXHIDDODQRUPDWLYDYLJHQWDPEPRWLXGHODSURPXOJDFLyGH
normes posteriors
(OVSUHFHSWHVG·DTXHVWD2UGHQDQoDÀVFDOTXHSHUUDRQVVLVWHPjWLTXHVUHSURGXHL[LQDVSHFWHVGHODOHJLVODFLyYLJHQWLDOWUHVQRUPHV
GHGHVHQYROXSDPHQWLDTXHOOVHQTXqHVIDFLQUHPLVVLRQVDSUHFHSWHVG·DTXHVWDV·HQWHQGUjTXHVyQDXWRPjWLFDPHQWPRGLÀFDWV
LRVXEVWLWXwWVHQHOPRPHQWHQTXqHVSURGXHL[LODPRGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVOHJDOVLUHJODPHQWDULVGHTXqSRUWHQFDXVD
DISPOSICIÓ FINAL
La vigència d’aquesta ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia
GHJHQHUGH(OVHXSHUtRGHGHYLJqQFLDHVPDQWLQGUjÀQVTXHV·HVGHYLQJXLODVHYDPRGLÀFDFLyRODVHYDGHURJDFLy
expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
ARTICLE 1 . FET IMPOSABLE
/·,PSRVWVREUHDFWLYLWDWVHFRQzPLTXHVpVXQWULEXWPXQLFLSDOGLUHFWHLGHFDUjFWHUUHDOHOIHWLPSRVDEOHGHOTXDOpVHOPHU
exercici, en el territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat
LHVWLJXLQRQRHVSHFLÀFDGHVHQOHVWDULIHVGHO·LPSRVW
2. Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l’ordenació pel seu
FRPSWHGHPLWMDQVGHSURGXFFLyLGHUHFXUVRVKXPDQVRG·XQGHWRWVGRVDPEODÀQDOLWDWG·LQWHUYHQLUHQODSURGXFFLyRHQOD
GLVWULEXFLyGHEpQVRVHUYHLV
3. Als efectes d’aquest impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les
mineres, industrials, comercials i de serveis. Per tant, no tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes
dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d’aquestes no constitueix fet imposable per l’impost.
$O·HIHFWHGHOTXHGLVSRVDHOSDUjJUDIDQWHULRUWpODFRQVLGHUDFLyGHUDPDGHULDLQGHSHQGHQWHOFRQMXQWGHFDSVGHEHVWLDUTXH
estigui inclòs en algun dels casos següents:
a) Que pasturi o s’alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestalment pel propietari del
bestiar.
E /·HVWDEXODWIRUDGHOHVÀQTXHVU~VWLTXHV
c) El transhumant o trasterminant.
G $TXHOOTXHV·DOLPHQWLIRQDPHQWDOPHQWDPESLQVRVQRSURGXwWVDODÀQFDHQTXqHVFULw
 7HQHQ OD FRQVLGHUDFLy G·DFWLYLWDWV SURIHVVLRQDOVOHV FODVVLÀFDGHV HQ OD VHFFLyD GH OHV WDULIHV DSURYDGHVSHO 5HLDO GHFUHW
legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s’exerceixin per persones físiques. Quan una persona jurídica o una
entitat de les previstes en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), exerceix una activitat
FODVVLÀFDGD HQ OD VHFFLy D GH OHV WDULIHV KD GH PDWULFXODUVH L WULEXWDU SHU O·DFWLYLWDW FRUUHODWLYD R DQjORJD GH OD VHFFLy D
d’aquelles.
7HQHQODFRQVLGHUDFLyG·DFWLYLWDWVDUWtVWLTXHVOHVFODVVLÀFDGHVHQODVHFFLyDGHOHVWDULIHV
1RWpODFRQVLGHUDFLyG·DFWLYLWDWHFRQzPLFDODXWLOLW]DFLyGHPLWMDQVGHWUDQVSRUWVSURSLVQLODUHSDUDFLyHQWDOOHUVSURSLV
VHPSUHTXHDWUDYpVG·XQVLDOWUHVQRHVSUHVWLQVHUYHLVDWHUFHUV
3HUDÀ[DUO·H[HUFLFLGHOHVDFWLYLWDWVHQORFDOGHWHUPLQDWRQRV·HVWjDDOOzTXHGLVSRVHQHOVDSDUWDWVLGHODUHJODGHOD
Instrucció aprovada pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
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