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I.- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS 
 
SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 - Objecte 
 
1. La present Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  els articles 11, 12.2  i 15.3 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març (TRHL),  i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària,  conté normes comuns, tant substantives com de procediment, 
que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments Interiors que es 
puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 
 
2. Aquesta Ordenança es dicta per a: 
 
a) Despleglar allò que es preveu a la Llei General Tributària en aquells aspectes referents als 
procediments tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme per aquest Ajuntament. 
b) Regular aquells aspectes procedimentals que puguin millorar i simplificar la gestió, de 
possible determinació per l’Ajuntament. 
c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració. 
d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de l’Ajuntament. 
e) Informar als ciutadans de les normes i procediments, el coneixement dels quals pugui facilitar 
el compliment de les seves obligacions tributàries. 
 
Article 2 - Àmbit d'aplicació 
 
1. La present ordenança s’aplicarà a la gestió dels ingressos de Dret públic llur títularitat 
correspon a l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms. 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió i/o la recaptació dels 
ingressos, les actuacions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària es regiran per 
la pròpia normativa, constituïda pels Estatuts, el Reglament Orgànic i Funcional, i l’Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
3. Per decret de l’Alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta 
Ordenança i de les Ordenances reguladores de cada ingrés. 
 
SECCIÓ II - PROCEDIMENT 
 
Article 3 - Aspectes generals 
 
1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà 
també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a la informació 
administrativa. 
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2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
 
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions dels 
ciutadans amb l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de gestió i 
recaptació delegades en la Diputació de Barcelona, els interessats que disposin de certificat 
digital, acreditatiu de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats 
en les condicions previstes per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
A  aquests efectes, s’admetran els certificats emesos, o validats, per l’Agència Catalana de 
Certificació, CATCert. 
 
Article 4 - Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels criteris 
administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en què la 
sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb claredat els 
antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la normativa tributària 
aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert 
per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions 
tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. 
 
4.- La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i a 
altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i 
aquelles objecte de consulta. 
 
5.Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o  en 
circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es dedueix 
indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà formular la 
resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda 
identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. Quan 
l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà identificar-se utilitzant 
el certificat digital que acrediti la seva identitat. 
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7. Si s’actua per mig de representant, aquest deurà acreditar la seva condició de tal, en els 
termes previstos a l’article 46 de la Llei General Tributària. En tot cas, es presumirà concedida 
la representació quan es tracti d’actes de mer tràmit. 
 
Article 5 - Accés a arxius  
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d’expedients, 
en els termes establerts a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú, a 
la Llei General Tributària, i a la del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i 
Documents. 
 
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada especificant 
els documents que es desitja consultar. 
 
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat de terceres 
persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als responsables dels 
Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment) sobre la procedència de la 
consulta i valori que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de persones 
diferents del consultant. 
 
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir la 
corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del Parlament de 
Catalunya, i en els termes que, si s’escau, prevegi l’Ordenança fiscal. 
 
Article 6 - Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient 
 
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant, per 
escrit. 
 
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la taxa 
establerta per expedició i reproducció de documents. 
 
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del contribuent en el 
mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre fet impedeixi complir el 
termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què podrà recollir les còpies sol·licitades. 
En circumstàncies especials, aquest termini no excedirà de 10 dies naturals. 
 
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit d’audiència o, 
en defecte d’aquest, en el d’al.legacions posterior a la proposta de resolució. 
 
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels quals s’ha 
expedit còpia i la seva recepció pel contribuent. 
 
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que figurant a 
l’expedient afectin a interessos de tercers, o a la intimitat d’altres persones. La resolució que 
denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient deurà motivar-se. 
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Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la 
Secretaria. 
 
Article 7 - Identificació dels responsables de la tramitació dels procediments 
 
Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la tramitació o 
resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
 
Article 8 - Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit 
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de resolució, 
fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els antecedents d’aquesta. 
 
2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis previstos 
en la Llei General Tributària i en el Reglament General de la Inspecció dels Tributs. 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la resolució 
administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per altres 
administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar errors 
aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el supòsit de 
liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei General Tributària. 
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari tràmit 
d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. 
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
 
Article 9 - Registres 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels 
medis següents: 
 
a) En el Registre General Municipal 
b) En qualsevol registre de les Administracions estatal o autonòmica, i també de la local si, en 
aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni 
c) En les oficines de Correus 
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger 
 
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb motiu 
de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota corresponent es 
podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de presentació d’aquells. 
 
3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació del 
corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li hagi 
correspost. 
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L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els 
documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna tramitació. 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se certificacions 
autoritzades pel Secretari. 
 
4. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica s’hi 
registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució 
administrativa. 
 
5. Els escrits d’al·legacions, recursos, o altre contingut administratiu, que es presentin a les 
oficines de l’ORGT, relatius a ingressos quina gestió s’hagi delegat en aquest Organisme, 
podran remetre’s des del Registre receptor a l’Ajuntament mitjançant imatge escanejada i 
degudament compulsada la integritat del document. Concorrent les condicions de validesa del 
document electrònic per produir els mateixos efectes que el document manuscrit, no caldrà 
remetre els documents originals en suport paper. 
 
Article 10 - Còmput de terminis 
 
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que 
són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius. 
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. 
 
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell 
en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a aquell en què es 
produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el mes de venciment no 
hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza 
l’últim dia del mes. 
 
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 
 
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui 
lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què es produeixi 
l’estimació o desestimació per silenci administratiu. 
 
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la sol·licitud hagi 
tingut entrada en el Registre Municipal. 
 
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de 
terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests. 
 
Article 11 - Tramitació d'expedients 
 
1. Dels escrits que es presentin a les oficines municipals, els interessats podran exigir el 
corresponent rebut; s'admetrà com a tal una còpia en què figuri la data de presentació. 
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2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà 
l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies,  i se li indicarà que, si no ho 
fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos sense 
que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es produirà la caducitat del 
procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de complimentar per 
part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a partir de la notificació del 
corresponent acte. 
 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra banda 
s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix abans o 
dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el termini. 
 
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 
Article 12 - Obligació de resoldre 
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments 
tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest deure de resoldre 
expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats. 
 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa 
aplicable fixi un termini diferent. 
 
2. Se senyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un mes. 
Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de sis 
mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
 
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat 
per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per 
entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons procedeixi i 
sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar. 
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4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes 
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei 
General Tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta ordenança. 
 
SECCIÓ III - NORMES SOBRE GESTIÓ 
 
SUBSECCIÓ I - GESTIÓ DE TRIBUTS 
 
CAPÍTOL I - DE VENCIMENT PERIÒDIC 
 
 
Article 13 - Impostos de venciment periòdic 
 
1. En la gestió dels impostos sobre béns immobles, sobre activitats econòmiques i sobre 
vehicles de tracció mecànica, s’aplicarà les prescripcions contingudes a les seves Ordenances 
fiscals específiques. 
 
2. A les actuacions que, en relació als tributs enumerats en el present article, dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària, se’ls aplicarà el que preveu la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
Article 14 - Taxes 
 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal 
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials 
determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per l'Ajuntament. 
 
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró 
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a la Junta de 
Govern Local l’aprovació dels padrons. 
 
4. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin coincidents, 
es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un rebut únic en el que 
constaran degudament separats els conceptes d’ingrés. 
 
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els 
apartats següents: 
 
a) En els casos d’inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial, l’import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals 
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que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeixi l’inici de la recepció dels 
serveis o la utilització o aprofitament. 
 
 b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament 
especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar 
la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs 
aquell en què es produeixi el cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o 
aprofitament especial. 
 
Article 15 - Calendari fiscal 
 
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 
 
2. Quan es tracti d’ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, la publicació del calendari fiscal correspondrà a l’ORGT. En aquest cas, l’ORGT a 
través de la seva pàgina web d’Internet informarà dels respectius períodes de cobrança.  
 
3. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es divulgarà 
a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
 
 
 
Article 16 - Exposició pública de padrons 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de quinze dies 
abans de l’inici dels respectius períodes de cobrament. 
 
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o resultants 
de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte passiu, seran 
notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la Llei general tributària. 
 
3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent padró. 
Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió 
del tribut, es formularà el recurs de reposició davant la Gerència de l’ORGT. 
 
CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
 
Article 17 - Pràctica de liquidacions 
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1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l'aplicació dels 
respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions quan, no havent-se establert 
l'autoliquidació, l'Ajuntament tingui coneixement de l'existència del fet imposable respecte dels 
tributs següents: 
 
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
b) Contribucions especials 
c) Taxes en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis 
d) Taxes en els supòsits de primera o única utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic. 
 
2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 
l’Alcalde. 
 
3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les 
liquidacions seran aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
4. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració 
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que 
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
Article 18 - Presentació de declaracions 
 
1. L'Ajuntament establirà els circuits per a conèixer de l'existència de fets imposables que 
originen l'acreditament dels tributs municipals. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a 
presentar les declaracions previstes legalment. 
 
3. La manca de presentació de declaracions de forma completa i correcta, necessàries perquè 
l’Ajuntament pugui practicar la liquidació d’aquells tributs que no s’exigeixen pel procediment 
d’autoliquidació, constitueix infracció tributària, excepte que l’interessat regularitzi la seva 
situació sense requeriment de l’Administració. 
 
4. La infracció tributària prevista a l’apartat anterior pot ser lleu, greu o molt greu, conforme el 
que estableix l’article 192 de la Llei General Tributària i els preceptes de la Secció VI d’aquesta 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL III - NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES 
 
Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular. 
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1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a 
utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible es 
notificarà personalment al presentador de la sol·licitud. 
 
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s'expedirà un 
document de notificació que contindrà els requisits normatius. 
 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, 
així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la 
normativa de desenvolupament i, supletoriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i 
Procediment Administratiu Comú. 
 
5. Respecte a les notificacions de les liquidacions de venciment singular, de resultar 
infructuosos dos intents d’entrega personal es deixarà a la bústia avis perquè l’interessat passi 
per la llista de Correus a recollir la notificació durant el termini de set dies naturals.  
 
Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant anuncis 
que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí oficial de la 
província. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació del 
subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan responsable 
de la seva tramitació, i lloc i termini  on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la 
compareixença es produirà en el termini de quinze  dies naturals, a comptar des del següent al 
de la publicació de l’anunci al BOP. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués 
comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al 
del venciment del termini per comparèixer.  
 
6. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 
 
7. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics quan l’interessat 
hagi designat aquesta via de comunicació per rebre les notificacions. 
 
CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
 
Article 20 - Sol·licitud 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
 
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre la seva 
concessió. 
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3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 
 
4. Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la 
qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc el 
meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. En tot cas, el 
benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa al moment 
de la concessió. 
 
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el 
termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en 
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
 
CAPÍTOL V - PROCEDIMENT DE REVISIÓ 
 
Article 21 - Recursos administratius 
 
1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només 
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es 
reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’un mes 
comptat des de la data d’interposició. 
 
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de la 
Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert el termini màxim de resolució 
del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva interposició, 
sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a l’empara de la 
Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en paritat amb el que 
preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmico-administratives. 
 
4. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu 
en els terminis següents: 
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a 
la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del dia següent 
a aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació 
de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a  la data de 
publicació de la seva aprovació definitiva. 
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Article 22 - Revisió d’ofici 
 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels 
ingressos de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes 
establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
b) A instància de l’interessat.  
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer 
drets l’acte que es pretén anul·lar. 
 
Article 23 - Declaració de lesivitat 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 220 de la 
Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si 
els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
Article 24 - Revocació d'actes 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació 
jurídica  particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació 
del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els interessats 
puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que dirigiran a l’òrgan que 
va dictar l’acte. 
 
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors materials, de 
fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte 
objecte de rectificació. 
 
Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el servei 
competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel mateix òrgan 
que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
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CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
Article 25 - Suspensió per interposició de recursos 
 
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, els interessos de demora que 
generi la suspensió i els recàrrecs que resultin procedents en el moment en què es sol.licita la 
suspensió. 
 
2. No obstant el que es disposa al 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 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. 
 
3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, en 
els termes següents: 
 
- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 
20  del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins 
el dia 5 del segon  mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. 
 
4. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el deute 
resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 
 
5. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu contra 
una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de notificar el deute 
resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats en el període de 
suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el previst al punt 3. 
 
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les actuacions 
executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute suspès més els 
interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 
 
6. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els 
òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran 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 comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de 
suspensió i oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització 
del procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en via 
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administrativa. El procediment es reanudarà o suspendrà a resultes de la decisió que adopti 
l'òrgan judicial. 
 
7. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements tributaris 
clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari resulti 
quantificable. 
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès. 
 
Article 26 - Altres supòsits de suspensió 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan s’hagi 
sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència d'alguna 
de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i judicial, no 
es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del procediment de 
constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns peribles, béns en els que 
existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent sol·liciti de forma expressa la 
seva alienació. 
 
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona la suspensió i si s’escau paralització del procediment, correspondrà a l’ORGT. 
 
Article 27 - 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 i els recàrrecs que procedeixin en el moment en què es 
sol.licita la suspensió. 
 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclussivament 
les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de Dipòsits, 
en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca 
o certificat d’assegurança de caució. 
c) Per a deutes inferiors a 600,- euros, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents 
de la localitat de reconeguda solvència. 
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d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi 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, podrà acordar-se per l’Alcaldia, 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. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 43 d’aquesta Ordenança. 
 
CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
Article 28 - Iniciació de l’expedient 
 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de 
fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de les 
oficines de l'ORGT. 
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 
 
4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines 
perifèriques de l'ORGT en el mateix moment en què hi comparegui l'interessat si aporta els 
documents originals acreditatius del pagament. 
 
Tanmateix, no caldrà l’aportació dels comprovants de pagament quan els funcionaris que han 
de tramitar l’expedient  puguin consultar telemàticament l’efectivitat del pagament. 
 
Article 29 - Quantia de la devolució 
 
1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat 
ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora. 
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de 
liquidació anul·lada. 
 
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia 
en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.  
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3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la 
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució. 
 
Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que preveu 
l’Article 26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà 
periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la 
Llei de pressupostos de l’Estat. 
 
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé perquè s’ha 
anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent exigir el recàrrec, es 
tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre aqueixa quantia. 
 
Article 30 - Reintegrament del cost de les garanties  
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament que 
correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació 
fiscal, i domicili de l’interessat.  
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment 
l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o 
certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com documents 
acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de garantia 
recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament percebudes per 
formalització i manteniment de l’aval.  
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per:  
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades identificatives de l’ 
Entitat de crèdit o bancària. 
- Xec nominatiu. 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació precisa, 
es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies. 
 
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es refereixin 
als ingressos de titularitat municipal. 
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El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es 
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 
 
SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 
CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS 
 
Article 31 - Recaptació dels preus públics 
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les dues 
condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per a 
la seva vida privada o social. 
b) El servei es presta efectivament pel sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’Ajuntament que exigeix el preu. 
 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics 
quan així ho hagi acordat l’Ajuntament. 
 
 
CAPÍTOL II - MULTES DE CIRCULACIÓ 
 
Article 32 - Denúncies  
 
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de 
pressumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març LSV) i els seus reglaments de desenvolupament, 
es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el quadre de infraccions i 
sancions establert a la Llei 18/2009, de 13 de maig, que modifica la LSV. 
 
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, 
traslladarà a l’ORGT mitjançant gravació directa en la seva base de dades dels elements 
identificatius del vehicle i la infracció. 
 
3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les dades 
necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la denúncia. 
A la notificació de la denúncia es farà constar que si el titular del vehicle no n'era el conductor 
en el moment de la infracció, està obligat a comunicar a l'ORGT o l'Ajuntament la identitat de 
l'infractor en el termini de quinze dies. L'incompliment d'aquesta obligació pot ser sancionat com 
a falta molt greu. 
 
4. La notificació de la denúncia es practicarà per l’ORGT segons el procediment establert a la 
seva Ordenança general,  on es preveu que, si s’escau, es realitzaran dos intents de lliurament 
personal en el domicili declarat per l’interessat, o conegut per l’ORGT. Si ambdós intents són 
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infructuosos, es dipositarà a la bústia del domicili l’avís de Correus perquè l’interessat  es 
personi, en el termini de set dies naturals, a recollir la notificació. 
 
Cas que no es reculli la notificació, el carter dipositarà en la bústia del domicili de l’obligat el 
document-notificació que també és apte per poder pagar la multa en qualsevol entitat 
col·laboradora.  
 
En aquest document es reflectirà el fet que, havent resultat infructuosos diversos intents de 
notificació personal, es procedirà a la publicació mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la 
Província i en altres llocs, quan així resulti preceptiu.  
 
5. La publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província es realitzarà dues vegades al 
mes, en dies fixos, circumstància que serà divulgada per a coneixement general.  
 
Les dades que es publicaran per permetre la identificació de l’expedient per l’interessat seran: 
 
- Número d’expedient 
- DNI, primer cognom i primera lletra del nom 
- Municipi de la infracció 
- Data de la denúncia 
- Tipus de sanció 
 
Als ciutadans que ho sol·licitin i comuniquin a l’ORGT el seu telèfon mòbil, o la seva adreça de 
correu electrònic, es podrà transmetre un missatge cada cop que s’imposi una multa de trànsit 
als vehicles que els hi pertanyin. 
 
 
Article 33 - Al·legacions  
 
1. De conformitat amb el que preveu els articles 74 i 81 de la Llei de seguretat viària, poden 
formular-se al·legacions davant de l'Ajuntament en el termini de vint dies o quinze dies, 
comptats a partir del següent a la notificació de la denúncia segons es tracti de denúncia 
notificada a l’acte pels agents de l’autoritat al denunciat, o no. 
 
2. Vistes les al·legacions presentades i els informes dels denunciants, quan siguin preceptius, 
l’òrgan instructor de l’Ajuntament elevarà proposta de resolució a aquell que tingui la potestat 
sancionadora. 
 
3. Quan, a la vista de les al·legacions presentades, l'Ajuntament consideri que procedeix 
l'anul·lació o la suspensió d'actuacions, ho comunicarà a l'ORGT, a fi que no continuï el 
procediment recaptatori. 
 
Tal comunicació es realitzarà mitjançant gravació directa pels tècnics municipals de les 
modificacions amb incidència en la tramitació dels expedients sancionadors. 
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4. Quan no s’haguessin formulat al·legacions o haguessin estat desestimades, l’òrgan 
municipal competent dictarà la resolució sancionadora que correspongui. 
Amb aquesta finalitat, l’ORGT notificarà telemàticament a l’Ajuntament la relació d’expedients, 
relatius a una denúncia de trànsit, la multa de la qual no està suspesa, anul·lada, pagada, ni 
afectada per cap incidència. La comunicació de l’ORGT es produirà mitjançant remissió d’un 
arxiu signat electrònicament de mode que resta garantida la integritat i confidencialitat de la 
comunicació. 
 
5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’Alcalde, des de l’Ajuntament es 
trametrà a l’ORGT relació dels expedients, mitjançant remissió de l’arxiu corresponent, signat 
electrònicament. 
 
Article 34- Imposició de sancions 
 
1. Quan no s’haguessin formulat al·legacions o haguessin estat desestimades, l’òrgan 
municipal competent dictarà la resolució sancionadora que correspongui, atenent als terminis 
que, sobre prescripció d’accions i caducitat dels procediments, preveuen les normes sectorials 
d’aplicació.  
 
Amb aquesta finalitat, l’ORGT remetrà a l’Ajuntament relacions dels seus expedients 
sancionadors no afectats per acords d’anul·lació o suspensió i quan l’import de les multes que 
s’hi proposen no hagi estat satisfet en el període concedit a l’efecte.  
La transmissió d’aquestes dades podrà efectuar-se per mitjans telemàtics, remetent un arxiu 
informàtic signat electrònicament.  
Així mateix, la signatura electrònica de les resolucions sancionadores per l’Alcalde tindrà la 
mateixa eficàcia que la signatura manuscrita.  
 
2. Contra les sancions imposades, es podrà formular recurs de reposició potestatiu, davant 
l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.  
El recurs s’entendrà desestimat quan hagi transcorregut un mes des de la seva interposició 
sense que s’hagi notificat resolució expressa.  
 
3. Seran executives les resolucions sancionadores dictades per l’òrgan municipal competent 
quan siguin fermes en via administrativa.  
 
Seran fermes en via administrativa:  
 
a) Les sancions que no hagin estat impugnades en temps i forma.  
b) Les sancions impugnades en via administrativa quan hagi estat resolt el recurs formulat 
contra la sanció, en els termes establerts a l’apartat anterior.  
 
Article 35 - Pagament de la multa  
 
1. Les sancions de multa podran fer-se efectives amb una reducció del 50% sobre la quantia 
corresponent que s’hagi consignat correctament en el butlletí de denúncia per l’agent o, en el 
seu defecte, en la notificació posterior de dita denúncia, sempre que el referit pagament 
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s’efectuï durant els 20 dies naturals següents a aquell en què hagi tingut lloc l’esmentada 
notificació. 
  
2. Les sancions fermes en via administrativa s’hauran de fer efectives en el termini de quinze 
dies naturals a partir de la seva notificació. 
 
3. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, la 
seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els recàrrecs 
del periode executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre l’import nominal 
de la multa,  i els interessos de demora. 
 
4. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori de les 
multes, es resoldran pels òrgans competents de l’ORGT. 
 
 
Article 36 – Prescripció de la multa 
 
1. D’acord amb l’Article 92 de la Llei de seguretat viària, el termini de prescripció de les 
infraccions serà de tres mesos per a les infraccions lleus, sis mesos per a les infraccions greus i 
per a les infraccions molt greus. 
 
El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La prescripció 
s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el denunciat, o 
estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb projecció externa a 
la dependència en què s’origini amb altres administracions, Institucions o organismes.  
 
Article 37 - Resolució de recursos en via administrativa 
 
1. Contra la provisió de constrenyiment dictada pel Tresorer es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.  
Transcorregut un mes des de la seva interposició sense que recaigui resolució, es podrà 
entendre desestimat i restarà expedita la via contenciosa administrativa.  
 
2. Es desestimarà el recurs quan les al·legacions de l’interessat no siguin coincidents amb 
algun dels motius taxats reglamentàriament per a impugnar el procediment de constrenyiment, 
sempre que no hi hagi indicis racionals de nul·litat del procediment.  
No obstant el previst en el punt anterior, per tal de respectar el principi de personalitat de la 
infracció previst a l’Article 69 de la Llei de seguretat viària, s’estimarà el recurs quan concorrin 
alguna de les següents circumstàncies:  
 
a) Quan l’interessat que figuri com a titular en el Registre de Trànsit al·legui que no era el 
conductor en el moment de la infracció i a més acrediti haver presentat a Trànsit, amb data 
anterior a aquella, la corresponent declaració degudament tramitada de canvi de propietari  
b) Quan de les al·legacions i proves aportades per l’interessat i de les dades reflectides en el 
butlletí de denúncia en poder de l’ajuntament es desprengui de forma clara que hi va haver 
error en la identificació del vehicle amb què es va cometre la infracció  
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3. Es desestimarà el recurs formulat per qui figuri com a titular en el Registre de Trànsit, 
fonamentat en no ésser el conductor responsable de la infracció quan, tenint coneixement de la 
instrucció del procediment d’acord amb les previsions d’aquesta Ordenança per a la pràctica de 
les notificacions, no hagués formulat cap objecció en el període d’al·legacions.  
 
SECCIÓ IV - RECAPTACIÓ 
 
Article 38 - Òrgans de recaptació  
 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de 
l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de competències i 
funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons el 
que preveu la seva Ordenança General. 
 
Article 39 - Obligats al pagament  
 
1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:  
 
a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts 
b) els successors 
c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
2. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) els responsables solidaris  
b ) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
 
3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d'un mateix deute, aquest 
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d'ells. 
 
Article 40 - Responsables solidaris i subsidiaris 
 
1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut el 
període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se'n podrà 
reclamar als responsables solidaris el pagament. 
 
2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 

 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
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b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, 
per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 
 

3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, fins 
l’ import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents 
persones i entitats: 

 
a) Les que siguin causants o col·laborin en l’ocultació o transmissió de béns o drets de 

l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de l’Administració tributària. 
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 

garantia, col·laborin o consentin en l’aixecament dels béns o drets embargats o 
d’aquells béns o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la 
notificació de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 
 
 

4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 

sanciones. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, 

que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de 
la manca de pagament. 

c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 
Llei general tributària. 
 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal d’exigir als 
responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament dels tributs, es 
tramitarà per l’ORGT, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals s’ha delegat en la 
Diputació. 
 
Article 41 - Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i 
legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
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Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin 
liquidats. 
No es transmetran les sancions. 

 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i 
liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els 
límits següents: 
 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui.  

Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o 
entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució 
sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin,  o siguin beneficiàries de 
l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu 
d’una societat mercantil. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la 
Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i 
drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es 
refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, fins al límit del 
valor de la quota de liquidació que els correspongui. 
 
Article 42 - Altres responsabilitats 
 
1. Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, degudament 
autoritzada, origini la destrucció o deteriorament dels béns públics, el beneficiari, sense 
perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost 
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació. 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels 
béns destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
2. L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegraments a 
què es refereix el present article. 
 
Article 43 - Ajornaments i fraccionaments 
 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i 
denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò 
previst a la seva Ordenança General. 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, caldrà l’expressa autorització de l’Ajuntament. 
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2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la 
sol·licitud a l’Alcalde. 
 
3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, la 
dispensa d'aquesta obligació. 
 
4. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a 
dita aportació.  
 
Article 44 - Prescripció  
 
1. Prescriuran als quatre anys: 
 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos indeguts i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d'acord amb la normativa 
particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
 
3. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la Llei 
General Tributària. 

  
4. Produïda la interrupció, s'iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la 
data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració. 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta tots els obligats al pagament. 
 
 
Article 45 - Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió 
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part 
d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti el 
deutor. 
 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que es 
practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
Article 46 - Compensació  i extinció de deutes de les entitats de dret públic mitjançant 
deduccions sobre transferències.  
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1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi per 
l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en 
període voluntari. 
 
2.Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 
entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se amb 
les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats Autònomes 
o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de Barcelona, 
el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el conjunt de les seves 
actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació, que pot ser 
una de les següents: 
 
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, amb càrrec 
a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, s'apliqui la deducció  de 
la quantitat equivalent a l’import del deute. 
b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 
Ens deutors dels Municipis, l’ORGT investigarà l’existència de béns patrimonials, a l’efecte 
d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades pel Tresorer, i de 
la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
 
 
 
Article 47 - Situació d'insolvència 
 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts 
del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix formular 
proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança 
General. 
 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de l’Ajuntament. 
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Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot ser 
delegada en l’Organisme gestor. 
 
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de crèdits 
incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança general de Gestió, 
Inspecció i Recaptació; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions (en 
paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del 
crèdit. 
 
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi delegat la 
competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el corresponent acord 
quan: 
 
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 90 euros i hagi estat infructuós l'embarg de fons. 
 
b) L'import del deute sigui igual o inferior a 300 euros i hagin estat infructuosos els intents 
d'embarg de fons i de salaris. 
 
c) Essent l'import del deute superior a 300 euros, no han tingut resultat positiu les actuacions 
d'embarg de vehicles o béns immobles. 
 
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables en els 
expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà proposta a l’Ajuntament, 
formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats des de l’entrada 
de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa 
la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, 
remetent a l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions serà  
paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas. 
 
6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini. 
 
Article 48 - Execució forçosa 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del 
deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels 
béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300 euros, per l’òrgan responsable de la 
recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 
 
a) Deutes de quantia inferior a 30 euros. 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
 
b) Deutes de quantia compreses entre 30 euros i 300 euros. 
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini 
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- Sous, salaris i pensions 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els 
deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui 
negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a les multes de 
trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 euros, es podrà ordenar 
l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, preservant 
l’ordre establert a l’esmentat precepte. 
 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és molt 
superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint en 
compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 
 
SECCIÓ V - INSPECCIÓ 
 
 
Article 49 -  La inspecció tributària  
 
1. El Departament d’Inspecció Tributària portarà a terme actuacions de comprovació i, si 
s’escau, investigació de la situació tributària dels obligats tributaris per qualsevol dels tributs 
que integren el sistema tributari local. L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, 
regularitzar la situació tributària dels obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
 
a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que 

siguin ignorats per l’Administració tributària local. 
b) Comprovar la veracitat i l’exactitud de les declaracions i autoliquidacions que els obligats 

tributaris hagin presentat. 
c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents 

d’ingrés. 
d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació i 

investigació. 
e) Verificar el compliment dels requisits exigits per obtenir beneficis o incentius fiscals i 

devolucions tributàries o per gaudir-ne. 
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f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de les 
actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les 
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 

g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de 
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la 
correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han de figurar. 

h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions. 

i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries. 

j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 
a 140 de la Llei general tributària. 

 
3. Si en el decurs de les seves actuacions la Inspecció dels Tributs constata que els obligats 
tributaris són responsables de fets o omissions constitutius d’infraccions tributàries, aplicarà el 
règim sancionador establert en la Llei general tributària i en les disposicions que la 
desenvolupen, especialment el Reglament general del règim sancionador tributari, en la mesura 
que sigui d’aplicació. Nogensmenys, les infraccions comeses quan era vigent el règim anterior 
es sancionaran d’acord amb allò que s’hi disposava, llevat que el nou règim els resulti més 
afavoridor. 
 
4. Les funcions  de  inspecció, referides a l’apartat 2, relatives a determinats ingressos, podran 
ser delegades en la Diputació de Barcelona, quan l’Ajuntament tingui coneixement que aqueixa 
Administració pot realitzar-les, per haver estat incloses en els seus plans d’inspecció. 
 
Article 50 - Personal inspector  
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris del Servei d’inspecció, sota la immediata supervisió de qui en tingui 
la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, amb la preceptiva 
autorització de l’Alcalde. 
 
2. Això no obstant, podran encomanar-se actuacions merament preparatòries o de comprovació 
o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats públics que no 
tinguin la condició de funcionaris. 
 
3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a terme les 
funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran de prestar-los la 
protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici d’aqueixes funcions. 
 
4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de 
guardar sigil rigorós i observar secret estricte sobre els assumptes que coneguin per raó del 
seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
 
5. L’Alcaldia proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti per 
a l’exercici del seu treball. 
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Article 51 - Classes d’actuacions  
 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
 
a) De comprovació i investigació. 
b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c) De valoració. 
d) D’informe i assessorament. 
 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, en la Llei general tributària i en les disposicions dictades per 
al seu desenvolupament, tal com disposa l’art. 12.1 de la primera de les normes citades. 
 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent pla de control 
tributari aprovat per l’Alcalde. 
 
Article 52 - Lloc i temps de les actuacions  
 
1. Les actuacions de comprovació i investigació podran desenvolupar-se indistintament, segons 
decideixi la Inspecció: 
 
a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant 

tingui el seu domicili, despatx o oficina.  
b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades.  
c) Al lloc on existeixi alguna prova, encara que sigui parcial, del fet imposable o del pressupost 

de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els antecedents o elements sobre els quals hagin de 

realitzar-se puguin ser-hi examinats. 
 
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc, data i hora on hagi de desenvolupar-se la 
pròxima actuació, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment 
l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals dels 
interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que s’hi realitzi, sense 
perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies. 
 
4. El tems de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte la Llei 
general tributària i la normativa dictada per al seu desplegament. 
 
Article 53 - Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció  
 
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 
a) D’ofici. 
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b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, en el seu 
cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La petició s’haurà de 
formular dins dels 15 dies comptadors des de la notificació d’inici d’actuacions i haurà de ser 
atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 

 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament 
a l’obligat tributari perquè es personi al lloc, data i hora que s’hi assenyala i tingui a disposició 
dels òrgans d’inspecció la documentació i els altres antecedents que s’hi demanen, o 
personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències, 
instal·lacions o magatzems d’aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes 
que estableixen la Llei general tributària i la normativa dictada per al seu desplegament. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació 
tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements 
d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una liquidació provisional, 
els fets hi regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que 
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que en deixi 
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran realitzades amb 
l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la representació i n’hagi donat compte 
expressament a la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on es 
desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del 
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o l’oportuna 
autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció qualificarà 
els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la qualificació 
prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació s’haurà d’examinar si han concorregut o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol 
benefici fiscal. Si s’acredités que no ha estat així, la Inspecció podrà regularitzar la situació de 
l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de concessió 
o reconeixement. 
 
8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències, comunicacions, 
informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat de 
recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que 
s’escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és correcta. 
 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

34 

9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector en 
cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són a l’òrgan municipal 
que exerceixi aquesta funció i, en altre cas, a l’Alcalde. 
 
Article 54 - Terminació de les actuacions inspectores  
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini màxim 
de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat 
l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi en compte les dilacions imputables als 
interessats ni els períodes d’interrupció justificada. No obstant això, aquest termini es podrà 
perllongar motivadament per 12 mesos més si en el seu desenvolupament s’aprecia una 
complexitat especial o es descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades. 
 
2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, s’hagin 
obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar-hi la regularització que calgui. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari o 
el seu representant es neguen a rebre o subscriure l’acta, aquesta es tramitarà pel procediment 
establert per a les de disconformitat. 
 
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els arts. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i la normativa 
dictada per al seu desplegament. 
 
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta de regularització que es vagi a formular. 
 
6. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord ha d’atorgar-se 
amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde.  
 
 
 
Secció VI - Règim sancionador 
 
Article 55 - Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries  
 
1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei 
general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin, com ara el 
Reglament general del règim sancionador tributari (RD 2063/2004, de 15 d’octubre). Si encara 
no ha prescrit el dret a sancionar-les, les infraccions comeses abans que hagués entrat en vigor 
la vigent Llei general tributària es sancionaran d’acord amb la normativa anterior, llevat que el 
nou règim sancionador els sigui més avantatjós. 
 
2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a 
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

35 

tipificades com a infraccions en les lleis, en el benentès que l’Administració hagi acreditat 
prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària concorre 
més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. 
 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius d’infracció 
tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en l’ordre tributari, 
quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als que no eren a la 
reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, quan adeqüin la seva 
actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària competent en publicacions, 
comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, 
sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves circumstàncies 
i les que va plantejar l’altre obligat, o quan siguin imputables a deficiències tècniques dels 
programes informàtics facilitats per la pròpia Administració tributària. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva 
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció tributàries. 
Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la liquidació 
que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques 
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els 
termes establerts en l’art 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El nou règim sancionador ara vigent serà d’aplicació a les infraccions comeses abans de la 
seva entrada en vigor i a les sancions que es van imposar amb la regulació precedent, sempre 
que en resulti més favorable per al subjecte infractor i que la sanció imposada encara no sigui 
ferma. 
 
 
Article 56  - Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries  
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culpables amb qualsevol grau de 
negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li 
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en 
cada cas s’escaigui. La base de la sanció serà, en general, l’import de la quantitat a ingressar 
resultant de la regularització practicada, excepte les parts d’aqueix import regularitzat que es 
derivin de conductes no sancionables. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi 
ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol altra 
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dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute 
tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10%. 
 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones o 
entitats interposades. 
 
4. Llevat que la Llei general tributària estableixi una sanció pecuniària fixa o assenyali un 
percentatge sancionador particular, cada infracció tributària es sancionarà: 
 
a) Si és lleu, mitjançant la imposició d’una sanció del 50% sobre la base de la sanció. 
 
b) Si és greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 50% sobre la base de la 

sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 100%. 

 
c) Si és molt greu, mitjançant la imposició d’entrada d’una sanció del 100% sobre la base de la 

sanció, percentatge que s’ha d’apujar per aplicació simultània dels criteris de comissió 
reiterada i perjudici econòmic per a la Hisenda municipal, sense que ultrapassi el 150%. 

 
d) Si s’escau, s’imposaran també les sancions no pecuniàries de caràcter accessori quan es 

donin els supòsits establerts a l’article 186 de la Llei general tributària. 
 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits 
en l’article 187 de la Llei general tributària, si hi resulten aplicables: 
 
a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 
 
b) Perjudici econòmic per a la Hisenda local. 
 
c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 
 
d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si no 

interposa recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa contra la liquidació 
resultant, o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment d’inspecció. 

 
Els criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 
 
6. Els criteris de graduació assenyalats als apartats a) i b) del paràgraf precedent s’aplicaran 
segons els criteris següents: 
 
– Comissió repetida d’infraccions tributàries.- 
 
Si el subjecte infractor hagués estat sancionat dins dels quatre anys anteriors a l’actual 
infracció, mitjançant resolució ferma en via administrativa, per una infracció lleu de la mateixa 
naturalesa, l’increment serà de cinc punts percentuals; quan la infracció que es pren com a 
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antecedent hagués estat greu, l’increment serà de quinze punts percentuals, i si fos molt greu, 
l’increment serà de vint-i-cinc punts percentuals. A aquestes efectes, es consideraran de la 
mateixa naturalesa les infraccions tipificades al mateix article de la Llei general tributària, llevat 
que es tracti d’infraccions per deixar d’ingressar el deute que resultaria d’un autoliquidació 
correcta, declarar incorrectament o obtenir indegudament devolucions tributàries, supòsit en 
què totes tres es consideraran de la mateixa naturalesa. En qualsevol cas, si aquests 
antecedents deriven del règim sancionador previst a la Llei 230/1963, de 28 de desembre, 
general tributària, la infracció acreditada tindrà la consideració de lleu. 
 
– Perjudici econòmic per a la Hisenda pública local.- 
 
Es determinarà, en percentatge, la relació existent entre la base de la sanció, per un cantó, i la 
quantia total que s’hagués degut ingressar en l’autoliquidació, la que es derivi d’una declaració 
acurada del tribut o l’import de la devolució obtinguda inicialment, per un altre. Si el resultat 
representa un percentatge superior al 10% i inferior o igual al 25%, superior al 25% i inferior o 
igual al 50%, superior al 50% i inferior o igual al 75%, o superior al 75%, respectivament, 
s’afegiran deu, quinze, vint o vint-i-cinc punts percentuals. 
 
7. Les sancions establertes a l’apartat 4t anterior es reduiran en un 30% del seu import quan 
l’obligat tributari hagi prestat el seu acord o conformitat a la proposta de regularització que se li 
formuli, o en un 50% si la regularització s’ha dut a terme mitjançant un acta amb acord. 
Nogensmenys, aquesta reducció per conformitat només serà aplicable quan la infracció 
consisteixi en: 
 
a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 
 
b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o documents necessaris 

per practicar liquidacions. 
 
c) Obtenir indegudament devolucions. 
 
d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 
 
e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents. 
 
Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si interposa recurs 
contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en un acta amb acord, 
si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest tipus d’actes o, en els 
supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la regularització. 
 
8. A més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà 
en un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari sense sol·licitar ajornament o 
fraccionament i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se 
n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat. 
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9. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut 
cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions 
corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions 
corresponents. 
 
Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de l’Administració tributària de 
què tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una sanció o a la regularització 
d’una situació de la qual pugui derivar-se’n una. 
 
Article 57 - Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de 
resultar d’una autoliquidació 
 
1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa de 
cada tribut local la totalitat o una part del deute que resultaria de l’autoliquidació correcta, llevat 
que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració o 
s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
disposen els apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència de 
la comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, 
essent superior, no existeixi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, 
en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior 

al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 58 - Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta les declaracions o els documents necessaris per practicar liquidacions 
 
1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta 
les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar 
adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi 
voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració. 
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2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat declaració, o 
la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la que es derivaria 
de les dades declarades. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, 
essent superior, no existeixi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, 
en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un percentatge superior 

al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
 
6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 59 - Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
 
1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa 
de cada tribut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que 
es disposa als apartats següents. 
 
3. La base de la sanció serà la quantitat retornada indegudament com a conseqüència de la 
comissió de la infracció. 
 
4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros o, 
essent superior, no existeixi ocultació. 
 
5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi 
ocultació. La infracció tributària també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 
 
a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 
 
b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 

percentatge superior al 10% i inferior o igual al 50% de la base de la sanció. 
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6. La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com a molt greu. 
 
Article 60 - Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o 
incentius fiscals 
 
1. Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la normativa 
de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en 
autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin 
obtingut. 
 
2. La infracció tributària prevista en aquest article serà greu, la base de la sanció serà la 
quantitat sol·licitada indegudament i la sanció consistirà en una multa pecuniària proporcional 
del 15%. 
 
 
Article 61 - Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments 
individualitzats d’informació 
 
1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses 
autoliquidacions o declaracions, sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la Hisenda 
pública local, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que disposen 
els apartats següents. 
 
3. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, 
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 
 
4. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció 
consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 
 
5. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter general 
en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida als articles 93 i 94 de la 
Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma incompleta, inexacta 
o amb dades falses, la sanció consistirà en: 
 
a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa de 200 euros 

per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat omesa, inexacta o falsa. 
 
b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional de fins el 2% 

de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500 euros. 
 
6. Les sancions a què es refereix el paràgraf 5è es graduaran incrementant la quantia resultant 
en un 100% en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 
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Article 62 - Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària local. 
S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor, degudament notificat a 
l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, entorpir o impedir les actuacions de 
l’Administració tributària en relació amb el compliment de les seves obligacions. 
Entre d’altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 
l’Administració tributària local les conductes següents: 
 
a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, factures, justificants i 

assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius informàtics, sistemes operatius i de 
control i qualsevol altra dada amb transcendència tributària. 

 
b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 
 
c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris de 

l’Administració tributària local o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i explotacions 
relacionats amb les obligacions tributàries. 

 
d) Las coaccions als funcionaris de l’Administració tributària local. 
 
2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 
 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que 
disposen els paràgrafs 4t, 5è o 6è de l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest cas, 
s’aplicaran les multes pecuniàries previstes en el precepte esmentat. 
 
Article 63 - Altres infraccions tributàries 
 
1. També es consideraran infraccions tributàries: 
 
a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris aparents. 
 
b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases imposables, 

rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de rendes. 
 
c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici 

econòmic. 
 
d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 
 
e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 
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f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres 
números o codis establerts per la normativa tributària. 

 
2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen 
els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 
 
Article 64 - Liquidació d’interessos de demora  
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora quan 
acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació 
practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan 
finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense que 
s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte 
administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan 
l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No 
obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins l’acabament del 
termini de pagament en període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la 
via administrativa en un recurs contra una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en 
compte les especialitats següents: 
 
a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què 

hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en 

què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, 
llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en 
el qual la data final serà la del acord que aprova la liquidació. 

c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament 
fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 

 
Article 65 - Procediment sancionador  
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en compte les 
normes especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, el Reglament 
general del règim sancionador tributari i les normes reguladores del procediment sancionador 
en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es trametrà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de 
la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un 
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termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o 
resolució derivada d’un procediment iniciat mitjançant declaració o d’un procediment de 
verificació de dades, comprovació o inspecció. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació expressa serà el mateix 
que tingui atribuïda la competència per a la seva resolució. Aquesta notificació d’inici de 
l’expedient recollirà la identificació de la persona o entitat presumptament responsable, la 
conducta que motiva la incoació del procediment, la seva possible qualificació i les sancions 
que li poguessin correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació 
de l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al·legacions i a l’audiència en el procediment, 
així com el moment i el terminis per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes 
especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general 
tributària, les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de l’esmentada llei i les 
disposicions concordants del Reglament general del règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, en 
un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la 
notificació de la resolució que calgui dictar. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat 
impedeix l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de gestió, 
inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, si cal, de l’inspector en cap, i serà 
instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o l’òrgan en què 
delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions que derivin 
d’actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, 
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. 
La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin fermes 
en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització. 
 
Article 66 - Procediment sancionador abreujat 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps d’iniciar-se 
l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots els elements que 
permetin formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta proposta s’incorporarà a l’acord 
d’iniciació. 
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2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest l’expedient i 
concedint-li un termini de 15 dies perquè al·legui tot allò que consideri convenient i presenti els 
justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
 
3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula al·legacions ni 
aporta nous documents o altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb la 
susdita proposta. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera - Beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es 
puguin estendre a  exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 
per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal 
corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els 
requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació 
l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, 
els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici que 
es tracti.  
 
Segona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
 
Primera- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per al 
desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a Igualada, a 18 
d’octubre de 2016 començarà a regir el dia 1r de l’any 2017. i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents. 
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II.1.- Impost sobre béns immobles 
 

 Article 1r. Naturalesa i fet imposable 
 
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en l'article 59.1 amb caràcter obligatori, l'Impost sobre béns 
immobles, que es regularà pels preceptes continguts en aquesta ordenança.  
 

1. - El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per  la titularitat dels 
següents drets sobre els béns immobles 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.  
 
 2. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa urbana els que defineix amb aquest 
caràcter l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals  

3. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa rústica els que defineix amb aquest 
caràcter l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
  
 Article 2n. Subjecte passiu 
 

1. Són subjectes passius d'aquesta ordenança les persones físiques i jurídiques i així 
mateix les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició. 
Poden ser: 
 a) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin drets reals 
d'usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni siguin 
afectes a la prestació de serveis públics, la gestió dels quals s'efectuï en la forma de concessió 
administrativa. 
 b) Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics dins el terme 
municipal. 
 c) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics dins el terme 
municipal. 
 d) Titulars d'un concessió administrativa sobre béns immobles  gravats o sobre els serveis 
públics a què estiguin afectats. 
 
 2.  L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret 
constitutiu  del fet imposable. 
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Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de  dos, sense que aquesta circumstància 
impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà 
sol·licitar la divisió de la quota 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. En aquest cas, caldrà que 
tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el pagament de les quotes individuals 
resultants. 
 
Una vegada acceptada per la Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran en el 
padró de l’impost de l’exercici immediatament  posterior i es mantindrà en els successius mentre 
no  se'n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l’article 3.12 d’aquesta ordenança, 
referent als 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. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per aquesta 
Administració. 
 
 Article 3r. Responsables 
 
 1. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, 
l'adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris i 
recàrrecs pendents per aquest impost. 
 2. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de superfície 
sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de respondre del pagament 
dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost. 
 3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
  Article 4t. Exempcions 
 

1. Gaudeixen d'exempció els béns següents: 
 

 a) Els que essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes,  de les entitats 
locals,estan directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis 
educatius i penitenciaris. 
 b) Els que essent propietat del municipi, estan afectats a l'ús o als serveis públics. 
 c) Els que siguin propietat de la Creu Roja. 
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 d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per 
a l'explotació de les      esmentades línies. 
 e) Els de naturalesa urbana i valor inferior a 601,01 €. 
 f) Els de naturalesa rústica, en  cas que, per a cada subjecte passiu, la base imposable 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 1.202,02 €. 
 g) Els béns de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els 
mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres.  

h) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les 
condicions establertes en l'article 62 del TRHL 

i) Els immobles rústics i urbans la quota líquida dels quals no superi la xifra de 6 euros. 
 
 
 2. Les exempcions han d'ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, 
no pot al·legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes. 
 
 Article 5è. Bonificacions 
 
1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 90 per cent en la 
quota de l'impost, de conformitat amb l'article 73 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps d'urbanització o de construcció i 
un any més a partir de l'acabament de les obres. Tanmateix, cal advertir que l'esmentat termini 
no pot ésser superior a tres anys a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’IBI les famílies nombroses que ho sol·licitin i 
reuneixin les condicions següents: 
 
S’estableix el percentatge de la bonificació en funció de les categories regulades en la legislació 
específica de famílies nombroses, la renda anual per membre de la família i el valor cadastral. 
 
1. Categoria  General: 
 
RENDA ANUAL PER 
MEMBRE FAMILIAR 

Valor cadastral 
fins a 76.000 € 

Valor cadastral 
fins a 133.000 € 

Valor cadastral 
fins a 190.000 € 

Fins a SMI 77,00 % 71,50 % 66,00 % 
Fins a SMI per 1,1 60,50 % 55,00 % 49,50 % 
Fins a SMI per 1,2 44,00 % 38,50 % 33,00 % 
 
2. Categoria Especial: 
 
RENDA ANUAL PER 
MEMBRE FAMILIAR 

Valor cadastral 
fins a 76.000 € 

Valor cadastral 
fins a 133.000 € 

Valor cadastral 
fins a 190.000 € 

Fins a SMI 90,00 % 90,00 % 88,00 % 
Fins a SMI per 1,1 90,00 % 88,00 % 82,50 % 
Fins a SMI per 1,2 88,00 % 82,50 % 77,00 % 
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Els requisits per gaudir-ne són els següents: 
 

• Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la llei 40/2003 de 18 de 
novembre, i estar en possessió del títol corresponent vigent en la data d’inici del període 
impositiu. 

• El subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família nombrosa. 
• Que ni el subjecte passiu ni els altres integrants de la família nombrosa tinguin deutes 

pendents de pagament en període executiu amb l’hisenda municipal, llevat que aquests, 
trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, 
ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. 

• Que ni el subjecte passiu de l’impost ni els altres integrants de la família siguin titulars 
d’un  dret que comporti ser el subjecte passiu de l’impost referent a altres béns urbans 
d’ús residencial que el que motiva aquest benefici tributari. 

• Només s'atorgarà la bonificació per l'habitatge/habitatges que constitueixin la residència 
habitual del conjunt de la família. 

 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la que 
acompanyaran la documentació següent: 
 
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. 

 
- Autorització per a la comprovació de les dades, via telemàtica, en la base de dades de 
l'Agència Tributària. 
 
La sol·licitud s’haurà de formular abans de l’inici del període impositiu que comença el dia 1 de 
gener, per tant durant el mes de desembre de l’any anterior. 
 
 
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles 
d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari. 
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 80 per 100 de la quota íntegra de l’impost els béns immobles 
en els que es desenvolupin activitats econòmiques  que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment 
de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
Es declara d’especial interès o utilitat municipal, als efectes del gaudiment de la bonificació 
prevista a l’anterior paràgraf,  l’activitat de rehabilitació o nova construcció amb destinació al 
lloguer dels béns immobles situats dintre de les illes cadastrals 42424; 42425;  42427; 42434; 
42435; 43414; 44400; 44403; 44410; 44412; 44421; 44436; 45403; 45412; 45413; 45418; 
45424; 45436; 46405; 46421; 47392; 47401; 47417; 47418; 47424; 47426; 48401; 48404; 
48414; 49402; 49408; 49412; 49416; 50391; 50402; 50406; 50411; 50415; 51393; 51396; 
51401; 52401; 52404; 52408; 53398; 53406  d’aquest municipi,  amb l’objectiu de dinamitzar el 
parc immobiliari actualment fora de mercat a causa del seu mal estat de conservació. 
Els requisits per gaudir-ne són els següents:  
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• Procedir a la nova construcció o  rehabilitació  d’un o més habitatges en mal estat de 

conservació amb una intervenció que garanteixi: 
 

a) L’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici, que caldrà acreditar amb la 
presentació de la ITE favorable sense deficiències. 
b) El correcte estat dels interiors de l’habitatge especialment dels elements de 
cuina , bany i instal·lacions interiors. 
c) L’obtenció de la cèdula d’habitabilitat dels habitatges. 
 

• Destinar el bé immoble a l’activitat de lloguer d’abitatge, la qual cosa s’acreditarà 
mitjançant certificat informatiu emès per l’INCASOL referent a les dades  que consten 
inscrites en el registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes. 

• Que el bé immoble llogat es  correspongui amb un rebut de l’impost sobre béns 
immobles independent. 

• Que el subjecte passiu no tingui deutes pendents de pagament en període executiu amb 
l’hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període 
executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament 
acordada la seva suspensió.  

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància que  s’haurà de 
presentar  abans de l’inici de cada període impositiu. 
La bonificació es concedirà per un període de 6 anys a partir del següent al de finalització de 
les obres. 
El període de la bonificació s’incrementarà en dos anys per cadascun dels motius següents: 
a) Instal·lació d’ascensor. 
b) Obtenció de l’etiqueta energètica C o superior.  
 
 
5. Gaudiran d’una bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles, els immobles d’ús 
residencial on s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar per a produir 
electricitat (energia solar fotovoltaica) d’autoconsum o per produir aigua calenta sanitària 
(sistemes híbrids de fototèrmia), durant, com a màxim, els 5 anys impositius següents a la 
instal·lació. 
 
La bonificació a percebre variarà en funció de la inversió, essent d’aplicació els criteris 
següents: 
 

• Per a immobles amb instal·lació d’autoconsum no compartit es gaudirà d’una 
bonificació màxima del 50 per 100 de la quota íntegra del I’IBI, amb un límit de 400 € 
anuals. Les bonificacions acumulades durant els 5 anys no podran ser superiors al 
50 per cent  de l’ import de la inversió (IVA exclòs). 
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• Per a immobles amb instal·lacions d’autoconsum compartit es gaudirà d’una 
bonificació màxima del 50 per 100 de la quota íntegra del I’IBI, amb un límit de 500 € 
anuals. Les bonificacions acumulades durant els 5 anys no podran ser superiors al 
60 per cent  de l’ import resultant de multiplicar el cost total de la inversió (IVA 
exclòs) amb el corresponent coeficient fix de repartició. 

 
La inversió sobre la qual s’aplicarà la bonificació tindrà en compte el cost dels elements que 
integren la instal·lació (plaques fotovoltaiques, suports, inversors, cablejat, elements 
d’acumulació d’energia...) i els honoraris dels professionals, instal·ladors elèctrics, que la 
col·loquen.  
 
Per a aplicar la  bonificació serà necessari que: 
 

• Se sol·liciti expressament pel subjecte passiu abans del 31 de desembre de l’any 
anterior en què es pretén aplicar, adjuntant a la sol·licitud. Junt amb la sol·licitud 
caldrà aportar, a més, la documentació justificativa següent: 
‐ La comunicació d’obres i, si és el cas, llicència d’obres. 
‐ El projecte o memòria tècnica, amb especificacions tècniques de la instal·lació. 
‐ Còpia compulsada de les factures acreditatives de la inversió realitzada amb 

detall dels elements que integren la instal·lació i cost d’instal·lació. 
‐ Declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió davant 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, quan s’escaigui. 
• La instal·lació, en el moment de presentació de la sol·licitud, no superi 1 any 

d’antiguitat. 
• L’immoble estigui situat a un màxim de 500  metres de la ubicació on s’instal·lin els 

sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar.  
• Que l’Ajuntament hagi acceptat la comunicació d’obra o, en el seu cas, hagi atorgat 

llicència per a la instal·lació. 
 
No s’aplicarà bonificació sobre les despeses de manteniment de la instal·lació.  
 
Tampoc serà d’aplicació la bonificació quan: 
 

• La instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament de l’energia solar per a produir 
electricitat o aigua calenta sanitària sigui obligatori d’acord amb normatives i/o 
ordenances específiques. 

• La instal·lació es projecti en edificis fora d’ordenació o amb volum disconforme amb 
el planejament vigent. 

• La instal·lació no compleixi amb la ITC-BT-04 Documentació i posada en servei de 
les instal·lacions,  segons el Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió, quan sigui 
d'aplicació. 
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• La persona sol·licitant no estigui al corrent de les obligacions fiscals i financeres amb 
l’Ajuntament d’Igualada. 

• L’Ajuntament no pugui comprovar les peticions de bonificació rebudes i el bon 
funcionament i correcte estat de les instal·lacions. 

• S’hagi rebut una subvenció de l’Ajuntament d’Igualada per a la mateixa instal·lació. A 
aquest efecte, a l’hora de sol·licitar la bonificació, la persona interessada haurà de 
declarar les subvencions rebudes per aquest concepte i l’import de les mateixes. 

 
6. Són d'aplicació a la concessió de bonificacions les previsions contingudes en el punt 2 de 
l'article 4 d'aquesta ordenança. 
 
 
 Article 6è. Base imposable i base liquidable 
 
1. La base imposable  està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. Aquests valors 

podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera que la Llei 
preveu. 

 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, en la imposable les reduccions 

que legalment s’estableixin. 
 
3. La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i 

serà recurrible davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya. 
 
 Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
Els tipus aplicables per aquest municipi seran 
 
a.Per als béns immobles urbans 0,84% 
 
llevat del tipus diferenciat del 1,05 per cent que s’aplicarà als béns immobles amb un valor 
cadastral igual o superior a l’assenyalat, en funció de l’ús que tinguin asignat segons el cadastre 
immobiliari urbà. El tipus diferenciat només s’aplicarà, com a màxim, al 10% dels immobles urbans 
que per cada ús, tinguin major valor cadastral. 
 
 

Tipus impositiu Ús i descripció Llinda de valor (€) 
1,05 % C: Comercial 1.300.000 € 

 
b. Per als béns immobles rústics 0,70% 
 
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
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Recàrrec 
 
S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per aquells immobles d’ús residencial que 
es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que compleixin les condicions que s’establiran 
reglamentàriament en desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals en la redacció introduïda per la llei 51/2002 de 27 de desembre. 
 
Aquest recàrrec es meritarà el dia 31 de desembre i es liquidarà per l’Ajuntament un cop 
constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte administratiu pel que aquesta es 
declari. 
 
 
 Article 8è. Període impositiu i acreditament de l'impost 
 
 1. El període impositiu és l'any natural. 
 2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any. 
 3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat, 
tenen efectivitat  a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen. 
 
 
 Article 9è. Normes de gestió de l'impost  
 
 1. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les 
sol·licituds per acollir-s'hi han d'ésser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal 
indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim. 
 
 2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen 
a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe. 
 
 3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a  
comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents. 
 
 4. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que, 
dins el termini  previst per  interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de 
l'acte impugnat i acompanyi la garantia  pel total del deute tributari. 
 No obstant això, en casos excepcionals, l'alcaldia pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat 
de prestar-ne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 
   
El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i 
es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.  
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Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran 
d'un fraccionament del deute en dos terminis. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei 
general tributària, que són:  
 
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.  
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.  
 
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.  
 
 5. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més 
del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar  els interessos de 
demora computats al tipus d'interès legal vigent en la data de conclusió del període voluntari de 
cobrament i durant el temps transcorregut entre l'esmentada data i aquella en la qual té lloc el 
pagament es fa efectiu. 
 
       6. L’Ajuntament restarà obligat a comunicar al cadastre els fets dels quals tingui 
constància per haver atorgat llicència o autorització municipal. 
 
 Article 10è. Gestió per delegació 
 
 Si l'Ajuntament delega en la Diputació Provincial de Barcelona les facultats de gestió de 
l'impost i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes a l'article anterior seran 
aplicables a les actuacions que ha de fer l'administració delegada. 
  
 
     Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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II.2.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 
 Capítol I 
  
  Naturalesa i fet imposable 
  
 Article 1r. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 59.1 amb caràcter obligatori, l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica, que es regularà pels preceptes continguts en aquesta 
ordenança. 
 
 Article 2n. 
 
 Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacció sobre la circulació i el 
rodatge dels vehicles que en són objecte, amb excepció dels que s'assenyalin per estacionament 
en vies públiques municipals o aparcament vigilat. 
  
 Article 3r. 
 
 1. Són objecte de l'impost els vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies 
públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en 
l'article 4. 
 
 2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es 
consideraran aptes els vehicles provistos de permisos temporals i matrícula turística. 
 
 3. No estan subjectes a l'impost: 
 
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, 

poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o 
carreres limitades als d'aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica, la carga útil dels quals 
no sigui superior a 750 quilograms. 

  
 Capítol II 
  
 Exempcions i bonificacions 
  
 Article 4rt. 
 
 1. Estaran exempts d'aquest impost: 
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 a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
 
 b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines  consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, 
identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. 
 
 c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del seus 
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic. 
 
 d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària, que 
pertanyin a la Creu Roja. 
 

    e) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no 
merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat físics.  
Els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà 
l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per 
persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera 
persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 
100.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran 
d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent, així com justificar la 
destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada 
pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al 
seu transport.  

 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat 
amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el 
procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic.  

 
Aquestes exempcions no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a 
més d’un vehicle simultàniament.  
 
 f) Els autobusos urbans adscrits al servei de transport públic en règim de concessió 
administrativa atorgada pel municipi de la imposició. 
 
 g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària que tingui la cartilla d'inspecció 
agrícola. 
 
 2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 
d'aquest article, els interessats hauran d'instar la seva concessió indicant les característiques del 
vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l'exempció per l'Ajuntament, 
s'expedirà un document que acrediti la seva concessió. 
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 3. Els vehicles històrics, o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, 
gaudiran d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, en el supòsit que els seus 
propietaris acreditin, anualment, que formen part d’una associació d’afeccionats als automòbils i 
motocicletes d’època, o bé que siguin socis d’una entitat esportiva d’Igualada relacionada amb 
automòbils o motocicletes. 
 

4. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions o 
com a ECO, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de 
les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost.  
 
En el cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de 
vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de 
la bonificació els vehicles que reuneixin qualsevol de les condicions següents:  

a) Que es tracti de vehicles elèctrics.  
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, 

gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 
c) Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 

120 gr/km de CO2. 
 
 A més, pel que es refereix a l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de 
l’apartat anterior, per poder gaudir de la mateixa, els interessats hauran de justificar el destí del 
vehicle davant l’Ajuntament de la imposició en els termes que aquest estableixi en l’Ordenança 
fiscal de l’impost.  
 
 Les exempcions rogades  tindran efecte en el mateix exercici si es sol·liciten abans 
d’acabar el període de cobrament en voluntària. En cas contrari tindrà efectes a partir de l’exercici 
següent. 
 
 Article 5è. 
 
 1. L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera adquisició 
del vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició. 
 2. En aquest últim cas, o per baixa del vehicle, l'import de la quota de l'impost es 
prorratejarà per trimestres naturals. També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos 
termes en els supòsits de baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle, i això des de el 
moment en que es produeixi dita baixa temporal en el Registre públic corresponent. 
  
 Capítol III 
  
 Subjectes passius 
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 Article 6è. 
 
 Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el 
permís de circulació. 
 
Capítol IV 
  
 Tarifes 
 
 Article 7è.  
 
 1. Les quotes seran les del quadre  de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. Sobre aquestes quotes s'aplicarà el coeficient del 2'00. 
 
 2. Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en 
aquest municipi serà el següent: 
 
Quadre de tarifes 
  
Potència i classe de vehicles Euros 
A) Turismes 
 
De menys de 8 cavalls fiscals  25,24
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals  68,16
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22
De 20 cavalls en endavant 224,00
 
B) Autobusos 
 
De menys de 21 places 166,60
De 21 a 50 places 237,28
De més de 50 places 296,60
 
C) Camions 
 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60
De 3.000 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 296,60
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D) Tractors 
 
De menys de 16 cavalls fiscals 35,34
De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54
De més de 25 cavalls fiscals 166,60
 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de   tracció mecànica 
 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 35,34
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60
 
F) D'altres vehicles 
 
Ciclomotors 8,84 
Motocicletes fins a 125 cc. 8,84 
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc 15,14
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc 30,30
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc 60,58
Motocicletes de més de 1.000 cc. 121,16
 
 3. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes 
serà el que es determini amb caràcter general per l'administració de l'Estat. Si no n'hi ha hom 
s'estarà a allò que disposa la Llei sobre trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat vial, pel 
que fa als diferents tipus de vehicles i caldrà tenir en compte, a més, les regles següents: 
 
a) S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de  turisme al transport mixt de 
persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de vidres, l'alteració de les  mides i de la 
disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual 
deriva. Les furgonetes tributaran com a turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, salvant els 
casos següents: 
 1. Si el vehicle està habilitat per al transport de més de 9 persones, tributarà com a 
autobús. 
 2. Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 quilos de càrrega útil, tributarà 
com a camió. 
 b) Per a l'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la consideració de motocicletes 
i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada. 
  c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat el que 
ocasioni la potència tractora i els remolcs i semiremolcs que arrossegui. 
 d) Pel que fa a ciclomotors, remolcs i semiremolcs que, d'acord amb la seva capacitat, no 
estiguin obligats a matriculació, es consideraran com a aptes per a la circulació des del moment 
que se n'hagi expedit el certificat corresponent per part dels serveis d'Indústria o, en tot cas, quan 
estiguin realment en circulació. 
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 e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense ésser 
transportades o arrossegades per  altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes 
corresponents als tractors. 
 4. Reglamentàriament es determinarà pel Govern el concepte de les diverses classes de 
vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes. 
 
   
  Capítol V  
  
 Gestió 
  
 Article 8è. 
 
 La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i en la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del 
vehicle. 
 
 Article 9è. 
 
 El pagament de l'impost s'acreditarà per qualsevol dels mitjans següents: 
 a) Rebuts tributaris 
 b) Cartes de pagament 
 c) Distintius adherits obligatòriament en un lloc visible de l'interior del vehicle del model i tipus que 
el municipi estableixi. 
 d) Targetes exhibides en un lloc visible del vehicle. 
   
 
 Article 10è. 
 
 1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera 
que alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, 
davant l'oficina gestora corresponent, una declaració-liquidació que contindrà els elements de la 
relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la 
seva realització. S'hi acompanyaran la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, 
el certificat de les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi 
d'Identificació Fiscal del subjecte passiu. 
 
 2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat 
anterior, el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota de l'impost que en resulti. Aquesta 
autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre que l'oficina gestora no 
comprovi que s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.  
 
 3. L'oficina gestora practicarà la corresponent liquidació complementària, si és procedent, 
que serà notificada individualment als interessats, amb la indicació del termini d'ingrés i dels 
recursos procedents. 
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 4. Els subjectes passius presentaran una declaració en qualsevol dels supòsits de baixa 
definitiva i transferència, de canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle o de 
reforma d'aquest, que afecti la seva classificació als efectes d'aquest impost. 
 
 
 Article 11è. 
 
 1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de 
les quotes anuals de l'impost es realitzarà dins el primer semestre de cada any i en el període de 
cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la 
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas, el 
període de cobrament en període voluntari serà inferior a dos mesos. 
 
 2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es 
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a 
l'impost que estiguin inscrits en el Registre Públic corresponent, a nom de persones o entitats 
domiciliades en aquest terme municipal. 
 
 3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic en un termini de quinze dies hàbils 
perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, si s'escau, formular les reclamacions 
oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província  i produirà els efectes 
de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius. 
  
 
 Capítol VI  
  
 Gestió per delegació 
  
 Article 12è. 
 
 Si l'Ajuntament delega en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió de l'impost i 
aquesta les accepta, les normes contingudes en el títol anterior seran aplicables a les actuacions 
que ha de dur a terme l'administració delegada. 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària  
duta a terme el dia 25 de setembre de 2018. 
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II.3.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 Article 1r. Naturalesa i fet imposable 
 
1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del 
qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència d’obres o 
urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de 
declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de 
control correspongui a aquest Ajuntament. 
 
2. Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les obres 
següents: 
 
a) La construcció d’edificis, altres construccions i instal·lacions de nova planta i les obres 
d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents 
que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen o no l’elaboració d’un 
projecte tècnic. 
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 
 
d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses 
subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o 
pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol 
remoció del paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, 
reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 
 
e) La instal·lació, ampliació o modificació d’infraestructures de serveis de subministrament 
d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o 
dispositius de telecomunicacions. 
 
f) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc.  
 
g) Les obres de vialitat i d’infraestructures i altres obres puntuals  d’urbanització, no incloses en un 
projecte d’urbanització degudament aprovat. 
 
h) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.  
 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades a 
aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès general o a 
qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
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k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars. 
 
m) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya, el 
planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència urbanística o  d’obres, a 
declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, 
d’instal·lacions o d’obres. 
 
 
 Article 2n. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o no propietaris 
de l’immoble en què es fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, 
instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 
contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els que sol·licitin les 
corresponents llicències o els que presentin les corresponents declaracions responsables o 
comunicacions prèvies o els que realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 
 
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb 
domicili en territori espanyol. Aquesta designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament al moment 
de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de presentar la declaració responsable o 
comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
  
 
 Article 3r. Base imposable, quota, tipus de gravamen i meritació 
 
 1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l'obra i es determinarà com s’indica a l’article 5. 
 
 2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
 3. El tipus de gravamen serà el  3,99 %. 
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 4. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara 
que no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració responsable o 
comunicació prèvia corresponents. 
 
 
  Article 4rt.  Beneficis fiscals i bonificacions 
 
1. N'estarà exempta la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra que pertanyin a 
l'Estat, comunitat autònoma o entitats locals, que tot i estant subjectes a l'impost, estiguin 
directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament 
de poblacions i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per 
organismes autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió com de conservació. 
 
2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de: 
 

a) Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació 
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple 
dels seus membres. 

b) Les obres per a la implantació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric (plaques 
fotovoltaiques) de l’energia solar, sempre que aquestes no es realitzin als immobles 
obligatòriament per prescripció legal. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament a la part del 
cost de l’obra imputable a les construccions, instal·lacions o obres que incorporin les 
plaques fotovoltaiques i sistemes d’aprofitament tèrmic i s’haurà d’acreditar en el projecte 
tècnic o documentació tècnica en el moment de sol·licitar la llicència urbanística o 
presentar la comunicació prèvia. Els elements instal·lats hauran d’estar homologats per 
l’administració competent. 

c) Les obres de reforma per als establiments comercials en que la superfície de venda no 
superi els 75 m2 .  

d) Les obres de reforma per a la implantació d’una activitat de prestació de serveis en locals 
situats en planta baixa, que donin façana i tinguin accés directe des de la via pública. Se 
n’exceptuen les activitats de serveis bancaris , de crèdit, d'assegurances i altres de 
naturalesa anàloga dutes a terme per entitats legalment establertes. S'entén per prestació 
de serveis  l'activitat empresarial consistent a posar a disposició del mercat la realització 
de treballs que requereixen coneixements tècnics o artístics i, en alguns casos, a més, una 
titulació professional, i que essencialment constitueixen treballs intangibles, encara que 
per a realitzar-los puguin requerir la utilització o la incorporació de béns materials. 

e) Les obres d’arranjament de façanes i mitgeres. 
f) Les obres de reforma i rehabilitació dels elements de coberta, estructura, façana i patis de 

ventilació dels habitatges unifamiliars; i, dels elements esmentats i  la caixa d’escala en els 
edificis plurifamiliars.  
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3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres destinades a la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
4. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres referides a habitatges de protecció oficial. 
 
5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els apartats anteriors 
s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres o la comunicació 
prèvia, i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal.  
 
Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per extemporànies, 
però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels beneficis fiscals quan, dins del 
mes següent a la finalització de les construccions, instal·lacions o obres, presenti la declaració del 
cost real i efectiu de les mateixes.  
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha 
d’entendre’s desestimada.  
 
No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin 
sense disposar de la corresponent llicència d’obres o comunicació prèvia. 
 

 
 
Article 5. Gestió  

 
1. S’estableix la liquidació com a forma de gestió del pagament provisional  a compte que cal fer 
amb motiu de la concessió de llicència; i, l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament 
provisional que cal fer amb motiu de la presentació de la declaració responsable o la comunicació 
prèvia. 
 
La base imposable de les construccions, instal·lacions o obres que requereixin la presentació d’un 
projecte o documentació tècnica es determinarà en funció dels mòduls del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya a fi d’obtenir el pressupost de referència o en funció del pressupost 
d’execució material real (amb estat d’amidaments i preus unitaris detallats en partides), signat per 
un tècnic competent, amb les excepcions que figuren a l’annex I d’aquesta ordenança. 
 
La base imposable de les construccions, instal·lacions o obres que no requereixin la presentació 
de projecte ni de  documentació tècnica, es determinarà d’acord amb els barems que figuren a 
l’annex 1 d’aquesta ordenança. 
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2. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra o/i a la vista de les 
construccions, instal·lacions o obres realitzades efectivament i del seu cost real, l’Ajuntament,  
mitjançant la comprovació corresponent, podrà modificar, si es dona el cas, la base imposable a 
que es refereix l’apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del 
subjecte passiu o li reintegrarà, si s’escau, la quantitat que correspongui. 
  
3. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 
l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es determinarà 
d’acord amb el que es preveu a l’apartat 1 anterior.  En aquests casos, no s’aplicaran les 
bonificacions previstes en aquesta ordenança. 
 
 Article 6è. Actuacions inspectores i règim sancionador 
 
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei 
general tributària i en les disposicions que la desenvolupen. 
 
2. Les infraccions tributaries que es detectin o es cometin en els procediments de gestió, inspecció 
i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals. 
 Disposició final 
 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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ANNEX I a l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 
 
 

LLICÈNCIA OBRES QUE REQUEREIXEN PROJECTE O DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA 

 DESCRIPCIÓ DETALL PRESSUPOST BASE 
APLICACIÓ 

1 Conduccions de serveis que comportin 
l’obertura d’una rasa a la via pública 

-Obertura de rasa en voravia 90 €/ml. 
-Obertura de rasa en calçada 150 €/ml. 

2 Construcció de guals  150 €/ml. 

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES QUE REQUEREIXEN DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA 

3 Instal·lació de grues   3000 €/ut. 

COMUNCIACIÓ PRÈVIA D’OBRES QUE NO REQUEREIXEN DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA 
    
4 Obres d’adequació de locals que no 

comportin un canvi d’ús, que no afectin 
l’accessibilitat, no comportin la 
intervenció en un element estructural, ni 
afectin las composició arquitectònica de 
la finca. 

-Intervencions parcials/puntuals Segons PEM aportat 
acceptat pel tècnic 
municipal 

-Intervencions globals 200 €/m2 

5 Construcció de tanques que no afronten 
amb la via pública i que no actuen com 
a contenció de terres 

 150 €/ml. 

6 Connexions d’aigua, gas o llum que 
comporten l’obertura d’una cala (inferior 
a 1,0 0 m.) a la via pública 

-Aquestes obres NO comporten 
l’obertura d’una rasa 

90 €/ut. 
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II.4.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
  
 Capítol I 
 
  Naturalesa i fet imposable 
 
 Article 1r.  
 
 De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest ajuntament estableix l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.  
 
 
 1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els 
terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de la transmissió de la propietat 
per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del 
domini, sobre els béns esmentats. 
 
 2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 
 
 a) Negoci jurídic "mortis causa". 
 b) Declaració formal d'hereus "ab intestato". 
 c) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 
 d) Alienació en subhasta pública. 
 e) Expropiació forçosa. 
 
 
 Article 2n. 
 
 No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que 
tinguin la consideració de rústics a efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. En conseqüència 
amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la 
consideració d’urbans a efectes de l’esmentat Impost sobre Béns Immobles, amb independència 
que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell. 
 
 
 Article 3r. 
 

Està subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els 
béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de l’Impost sobre Béns 
Immobles. 
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 Capítol II 
 
 Exempcions i no subjecció 
 
 Article 4rt. 
 
No estan subjectes a aquest Impost:  
 

1. Les aportacions de béns i drets realitzats  pels cònjuges a la societat conjugal, les 
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions que 
hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

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

conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 
matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial. 

 
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives de vivendes a favor 

dels seus socis cooperativistes. 
 
4. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals 

resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat 
o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del 
que preveu l'article 94 del Text refós de la Llei de l'Impost sobre societats, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat. 

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

de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de 
nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de 
l’Esport i el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

 
6. En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys a 

través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa 
de la transmissió de les operacions citades en els apartats 4 i 5. 

 
 

 Article 5è. 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència 

de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 
 
2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la obligació 

de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma  i altres Entitats locals a les quals pertany o 
que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes autònoms de l’Estat i les 
entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals. 
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b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que compleixin els requisits 
establerts a l’esmentada Llei. 
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel 
Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a 
aquestes. 
e) La Creu Roja Espanyola. 
f)Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o 
convenis internacionals. 

 
3. Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt 

Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’ 
establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, qual els seus propietaris o 
titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, 
millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici caldrà 
acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat 
finançades íntegrament pel causant o subjecte passiu de l’impost i que la despesa s’ha 
realitzat en el període dels últims quatre anys i ha estat superior al 20% del valor 
cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost. 

 
4. Les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en 

pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la 
cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

 
Així mateix, estan exemptes les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin 
els requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials, per a 
la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets 
amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Per a tenir dret a l’exempció cal que el deutor o garant transmitent o qualsevol altre 
membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de poder evitar l’alienació 
de l’habitatge, d’altres béns en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute 
hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si posteriorment 
es comprovés el contrari, es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.  
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A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si aquest termini fos inferior 
als dos anys.  
 
Respecte del concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò disposat a la Llei 35/2006, de 28 
de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació 
parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda dels no Residents i 
sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet 
legalment inscrita. 

 
 
 Capítol III 
 
 Subjectes passius 
 
 Article 6è. 
 
 Tindran la condició de subjectes passius d'aquest impost: 
 a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitatius del domini, a  títol lucratiu, el qui adquireix el terreny o el qui en favor del qual es 
constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 
 
 b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitatius del domini, a títol onerós, el qui transmet el terreny o la persona que constitueixi o 
transmeti el dret real de què es tracti. 
 
 
 Capítol IV 
 
 Base imposable 
 
 Article 7è. 
 
 1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg 
d'un període màxim de vint anys. 
 2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom 
aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que correspongui 
en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest increment. 
 3. El percentatge esmentat anteriorment serà el que resulti de multiplicar el nombre d'anys 
expressat en l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que serà: 
 a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 
anys, un 3'1 per 100. 
 b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, un 2'8 
per 100. 
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 c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, un 
2'7 per 100. 
 d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, un 2'6 
per 100. 
 4. Quan es fixin, revisin o modifiquin valors cadastrals es prendrà, a efectes de la 
determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti 
d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40%, per cada un dels cinc primers anys 
d’efectivitat dels nous valors cadastrals. 
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals resultants de la 
fixació, revisió o modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents fins 
aleshores.   
Així mateix, el resultat d’aquesta reducció no podrà ser inferior al valor cadastral anterior a la 
revisió  
 
 Article 8è. 
 
 Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l'increment del valor, hom 
prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny 
de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu 
del domini sobre aquest i la producció del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en 
consideració les fraccions d'any. 
 El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas. 
 
 Article 9è. 
 
 En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 
temps d'acreditament d'aquest impost, el que tingui fixat en aquest moment als efectes de l'Impost 
sobre béns immobles. 
 

No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 
modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment 
aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el 
valor dels terrenys obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva  que s’instruïssin, 
referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels 
nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que 
corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
 Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament de 
l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en 
aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a 
conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves característiques no es reflecteixin en el 
Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el 
valor cadastral, l’Ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, 
referint l’esmentat valor al moment de l’acreditació 
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 Article 10è. 
 
En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de 
naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor definit en l'article 
anterior que representi, quant a aquest, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles 
següents: 
 A) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 
per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per 
cent d'aquest valor cadastral. 
 B) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint 
anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorarà en 
un 1 per cent per cada any que  passi d'aquesta edat, fins al límit mínim del 10 per cent  del valor 
cadastral esmentat. 
 C) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica  per un termini indefinit o superior 
a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del terreny subjecte a 
condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny 
usufructuat. 
 D) Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en 
les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta 
transmissió. 
 E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor  serà igual a la diferència entre 
el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors. 
 F) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que resulti d'aplicar el 75 per cent del valor 
cadastral dels terrenys sobre els quals es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la 
valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 
 G) En la constitució o la transmissió de qualssevol altres  drets reals de gaudi limitatius del 
domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres A, B), C), D), i F) d'aquest article i en el 
següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d'aquest impost: 
 
     a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la 
capitalització a l'interès legal de la seva renda o pensió anual. 
     b) Aquest darrer, si aquell fos menor. 
 
 H) En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la facultat de 
disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini ple 
  
  Article 11è. 
 
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny o 
del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l'existència d'un dret real de 
superfície, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, 
en relació amb aquest, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu 
defecte, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o el volum de les plantes que s'han 
de construir en alçada o en subsòl i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles 
s'han construït. 
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En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la 
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent 
 
  Article 12è. 
  
 En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar sobre la 
part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a 
l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest últim sobre el justipreu. 
 
 
 Capítol V 
  
 Deute tributari  
                                                 
 Secció primera 
 Quota tributària 
 
 Article 13è. 
 
 La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 16,36 
per cent. 
 
 Secció segona 
 Bonificacions en la quota 
 
 Article 14è. 
 
 
En les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment 
limitatiu del domini, que afectin a l’habitatge habitual del causant,   realitzades a títol lucratiu, 
per causa de mort, a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els 
seus ascendents de primer grau i adoptants, es concedirà una bonificació en la quota de 
l’Impost, la qual es determinarà de la forma següent: 
 
VALOR CADASTRAL INFERIOR A BONIFICACIÓ 
79.770.- € 95 % 
87.747.- € 60 % 
95.725.- € 30 % 
 
La bonificació serà d’aplicació quan la suma dels valors cadastrals dels immobles inventariats 
del causant, situats al terme d’Igualada, no superin els imports esmentats.  
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 Capítol VI 
 
 Acreditament 
 
 
 Article 15è. 
 
 1. L'impost s'acredita:  
 a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o 
per causa de mort, en la data de la transmissió. 
 b) Quan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en 
la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
  

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

 
 a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan 
es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o 
la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu  ofici. 

 b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant. 
 
 
 Article 16è. 
 
 1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la 
nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny 
o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret 
a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes 
lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, 
entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar 
les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el 
contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declarava per 
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap 
devolució. 
 2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no 
s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. 
Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.  
 3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva 
qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, 
l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, no cal dir 
que l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució 
oportuna, segons la regla de l'apartat 1 anterior. 
 
 Capítol VII 
 
 Gestió de l'impost  
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 Secció primera 
 Obligacions materials i formals 
 
 Article 17è. 
 
 1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest ajuntament una 
declaració segons el model que aquest ha determinat, en la qual es contindran els elements de la 
relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació corresponent. 
 
 
 2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en 
què es produeixi l'acreditament de l'impost: 
 a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 
 b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a 
un any a sol.licitud del subjecte passiu. 
 3. A la declaració s'adjuntaran els documents en què constin els actes o els contractes que 
originen la imposició. 
 
 
 Article 18è. 
 
 Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el 
termini d'ingrés i els recursos corresponents. 
 
 
 Article 19è. 
 
 Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, també estan obligats 
a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els 
subjectes passius: 
 a) En els supòsits previstos en la lletra a) de l'article 6è. d'aquesta ordenança, sempre que 
s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti 
el dret real de què es tracti. 
 b) En els supòsits considerats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor 
de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es  tracti. 
 
 
 Article 20è. 
 
 Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de 
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el 
trimestre anterior, i en els quals es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin en 
relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última 
voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents 
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privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per 
a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici 
del deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària. 
 
 
 Secció segona 
 Inspecció i recaptació 
 
 Article 21è. 
 
 La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la 
Llei general tributària, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
 Secció tercera 
 Recàrrecs d’extemporaneïtat i sancions 
 
 Article 22è. 
 
Si la presentació de la declaració s’efectua dins dels tres, sis o dotze mesos següents al 
final del termini de presentació de la declaració, s’aplica un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per 
cent, respectivament.  
 
Si la presentació de la declaració s’efectua després dels 12 mesos següents al venciment 
del termini legal per a fer-ho, s’ha d’exigir el recàrrec del 20 per cent, més els interessos de 
demora pel període transcorregut des del dia següent al termini dels 12 mesos posteriors a 
la finalització de termini establert per a la presentació fins al moment en què la declaració 
s'hagi presentat.  
 
L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l’ingrés en el 
període voluntari assenyalat per l’Ajuntament o en els terminis fixats a l’acord d’ajornament 
o fraccionament que l’Ajuntament hagi concedit.  
 
Constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 i 192 de la Llei general tributària, 
deixar d’ingressar o no presentar la declaració dins els terminis assenyalats.  
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei 
general tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
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 Disposició final 
 
     Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província  a partir del dia 1 de gener de 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió duta a terme el 18 
d’octubre de 2017. 
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II.5.- Impost sobre activitats econòmiques 
 
Article 1r. Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet 

imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, 
professionals o artístiques. 

 
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia 

independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 
Article 2n. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol 
de les activitats que originen el fet imposable. 

 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als 
efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública 

 
Article 3r. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 

l'article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats. 

 
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 respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

 
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència 

per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels 
deutes següents: 

 
a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 

Llei general tributària. 
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6. Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que 

succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques. 
 
7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del 

titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas 
que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de 
responsabilitat pels deutes de l’impost existents en la data d'adquisició de l'explotació 
econòmica. 

 
Article 4t. Exempcions 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 

A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les Comunitats 
Autònomes i de les Entitats Locals. 

 
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant 

els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. 
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents 
supòsits: 

 
1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 

concorre en els casos de: 
a) Fusió, escissió  o aportació de branques d'activitat. 
b) Transformació de societats. 
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la 
nova entitat. 

 
C) Els següents subjectes passius: 

 
- Les persones físiques. 
- Els subjectes passius  de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de 

l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis 
inferior a 1.000.000 € 

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 
afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que 
tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

 
A efectes  de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
següents regles: 
 

1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la 
Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de 
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desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis 
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i 
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres 
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis. 

 
2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost 

sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del 
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de 
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’Impost sobre 
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que 
correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit 
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la 
xifra de negocis s’elevarà a l’any. 

 
3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les 

activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del 
Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que 
pertanyin al grup. 
A aquests efectes es defineix el grup de societats com el integrat per la societat 
dominant i una o varies societats dominades. Es considera dominant a la societat 
mercantil que sigui soci de una altra societat, respecte de la qual: 

a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords 
celebrats amb altres socis. 

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria 
dels membres de l’òrgan d’administració. 

Son societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant  en algun dels 
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  
 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a 
l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents 
situats en territori espanyol. 

 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades 

en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat 
per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 

 
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus 

graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les 
Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els 
establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, 
estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles 
d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per 
excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 
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ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o 
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al 
sosteniment de l’establiment. 

 
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 

lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per 
a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que 
venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que 
l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, 
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 

 
G) La Creu Roja. 

 
H) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o 

convenis internacionals. 
 

I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, 
estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei 
que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents 
entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a 
l’article 3 de la mateixa llei: 
a. Les fundacions. 
b. Les associacions declarades d’utilitat pública 
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 

23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre 
que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 

d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit 

autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè 
paralímpic espanyol. 

f. Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es 
refereixen la lletres anteriors. 

  
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), B), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior 

no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
 
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es 

concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. La aplicació de l’exempció  de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que 

l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels 
requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge 
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Article 5è. Bonificacions i reduccions 
 
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 

cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, 
federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació. 

 
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50 

per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió 
del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà 
una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra 
B) de l’apartat 1 de l’article anterior. 

 
3. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan 

els locals en què realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de 
tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de 
llicència urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que 
resti tancat el local. 

 
4. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan 

es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres 
mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que 
tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota 
corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. 

 
Article 6è. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions 
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4è i 5è 

d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar, juntament amb la declaració 
d'alta en l'impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició 
fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit. 

 
2. Els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran 

efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la 
data de l'acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per 
al gaudiment de l'exempció. 

 
3. Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 de l’article anterior es concediran per 

l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el 
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de 
l’import reduït. 
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Article 7è. Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les 
bonificacions regulades en l’article 5è anterior. 
 
Article 8è. Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , sobre les quotes municipals 
fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat 
en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
 

 
 

Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficien

 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 
Més de 100.000.000,00 
Sense xifra neta de negoci 
 

 
1,29 
1,30 
1,32 
1,33 
1,35 
1,31 

 
 
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es 
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta 
ordenança.  
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats 
desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per 
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb 
aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent. 
 
Article 9è. Coeficients de situació 
 
1. Als efectes del que preveu l'article 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les vies públiques 
d'aquest municipi es classifiquen en sis categories fiscals. Annex a aquesta ordenança 
figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que 
correspon a cadascuna d'elles. 
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2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran 
considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de 
gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal 
corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 

 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 

d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 

 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 4a 5a 6a 
Coeficient aplicable 3’03 2’80 2’60 2’38 2’18 3’22 
 
 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del 

carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 
 
Article 10è. Període impositiu i acreditament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions 

d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final 
de l'any natural. 

 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, 

excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no 
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes se calcularan proporcionalment al 
nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de 
l'exercici de l'activitat. 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest 
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la 
quota corresponent als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.  
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i 
aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII  de la Llei 
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que 
hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, 
produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la 
fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte 
de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap devolució o ingrés, derivats del 
prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet 
efectivament l’activitat. 
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3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 

 
Article 11è. Règim de declaració i d'ingrés  
 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 

funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que 
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, 
resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la 
informació i l'assistència al contribuent. 

 
2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden 

formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a 
comptar des de: 

 
a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe. 
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró, 

en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró. 
 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins 

el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte 
impugnat i adjunti garantia suficient. 
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del 
procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de 
presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que 
s'impugna. 

 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament 

general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà 
la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària. 

 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del 

deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i el susdit interès s'aplicarà sobre el 
deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment. 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que 
disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària. 

 
Article 12è. Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat 
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, 
que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, 
si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

86 

contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota 
municipal. 
 
Article 13è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració 
delegada. 

 
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió 

censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries 
per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la 
normativa d'aplicació.  

 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 

 
Article 14è. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la 
Província a partir del dia 1 de gener de 2017. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.  
 
Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió duta a terme el 18 
d’octubre de 2016. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang 
legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins de 
l'àmbit d'aquesta ordenança. 
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Annex de carrers per categories 
 

Impost sobre Activitats Econòmiques 
 
 

TRAMS DE CATEGORIA 1a. 
 
 
ANSELM CLAVE, PL  
AURORA,C Entre C.Sta. Caterina i C.Dansa: 

Del 49 al 51 i del 60 al 92 
BARCELONA,AV Entre av. Balmes i c. Lleida: 1-103 i 2-170 
BOMBA,PL  
CAL FONT, PL  
CARESMAR,AV  
CARESMAR, PT  
CATALUNYA,PL  
CLAVELLS,C  
CLOS,C  
CREU,PL  
DOCTOR PUJADES,C Entre c. Lleida i avinguda  Pau Casals:  

Del 51 al 59 i del 52 al 76 
ESPANYA,PL  
FLORENCI VALLS,C  
GALICIA,C Entre C.St. Magí i C.Dansa: De l'1 al 9 
GARCIA FOSSAS,C  
GENERAL VIVES,RBLA  
GESSAMINS,C  
LLEIDA,C  
MANRESA,CRTA Entre av.Barcelona i av.Mestre Muntaner: 

Del 103 al 9999 i del 82 al 9999 
MESTRE JUST,PL  
MOSSEN JACINT VERDAGUER,PG Del 1 al 173,del 201 al 205, del 219 al 9999 

Del 2 al 9999    
NOVA,RBLA  
ODENA,C Entre rbla.St.Isidre i Pg.M.Jacint Verdaguer: 

De l'1 al 45 i del 2 al 46 
ODENA,C Entre Pg.M.Jacint Verdaguer i av.Barcelona: 

Del 47 al 99 i del 48 al 96  
PIEROLA,C  
POMPEU FABRA,PL  
SANT FERRAN,RBLA.  
SANT ISIDRE,RBLA  
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SANT JORDI,C  
SANT JOSEP,PL  
SANT MAGI,C Entre Rbla.St.Isidre i Passeig.M.Jacint 

Verdaguer: De l'1 al 67 i del 2 al 54 
SANT PERE,C  
SANTA CATERINA,C Entre  Rbla.  Nova i  Passeig  M. Jacint           

Verdaguer Del 1 al 59 i del 0 al 62 
SANTA JOAQUINA VEDRUNA   
SOLEDAT,C  
TARRAGONA,C  
VIVES,PT  
 

TRAMS DE CATEGORIA 2a. 
 
AJUNTAMENT,PL  
ALBA,C  
AMOR,C  
ANGEL GUIMERA,AV Entre pl.Castells av.Gaudi: 2-44 i 1-39 
ANTONI FRANCH,C  
ARGENT,C  
BALMES,AV   
BARCELONA,AV Entre c.Lleida i avinguda Pau Casals:  

Del 105 al 9999 i del 172 al 9999 
BELLPRAT,C  
BORN,C  
BRUC,PL  
CABRES,PG  
CALAF,C  
CAMELIES,C  
CAPELLADES,C  
CAPITA GALI,C  
CARDENAL VIVES,C  
CASTELLS,PL  
COMARCA,C  
CONCEPCIO,C  
COPONS,C  
CORNET,PTGE  
CUSTIOL,C  
DELICIES,,C  
DOCTOR COCA,C  
DOCTOR FLEMING,C  
DOCTOR JOAN PADRO,C  
DOCTOR PASTEUR,AV  
ESQUILADORS,C  
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FORN, PTGE  
FRANCESC BEDOS,PL  
GARDENIES,C  
GASPAR CAMPS,C Entre ctra. Vilanova i c. Bisbe Robuster: 

Del 8 al 9999 i del 9 al 9999 
GIRONA,C  
JOAN MARAGALL,C  
JOSEP GALTES,C  
M.D. DE LA PIETAT,A  
M.D. DE LA SALUT,C  
  
MANRESA,CTRA  Entre av.Balmes i avinguda Barcelona:  

De l'1 al 101 i del 2 al 80 
MARE DE DEU DE LA O,C  
MASQUEFA,C  
MINERVA,C  
MONTMANEU,C  
MONTSERRAT,AV  
MONTSERRAT,PL  
MOSSEN JOSEP FORN,C Entre c.Pau Muntades i c.Dr.Pujades:  

Del 23 al 39 i del 20 al 40 
NOU,C  
ODENA,C Entre av.Barcelona i av.Mestre Muntaner: 

Del 98 al 9999 i del 101 al 9999 
PARE SALVADOR FONT,C  
PARE TOUS SOLER,C   
PAU CASALS,AV Entre av.Caresmar i c.Pujades: 1-57 i 2-62 
PAU MUNTADES,C  
PERE DALMASES,C  
PIERA,C  
PILAR, PL   
PRATS DE REI,C  
REI, PL  
REI FERRAN D'ANTEQUERA,C  
ROSER, C   
ROSES,PT  
SALUT, C  
SALVADOR MURT,C  
SANT AGUSTI,C  
SANT BARTOMEU,C  
SANT CARLES,C  
SANT CARLES,C  
SANT CRISTOFOR,C  
SANT DOMENEC,C  
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SANT DOMENEC,T  
SANT FRANCESC D'ASSIS,C  
SANT JAUME,C  
SANT JOAN,PL  
SANT JOAN BAPT.,C Entre c.St.Josep i c.Lleida:  

De l'1 al 49 i de 2 al 48 
SANT JOSEP,C  
SANT MAGI,C Entre Pg.M.J.Verdaguer i crta. Manresa: 

Del 69 al 9999 i del 56 al 9999 
SANT MARTI DE TOUS,C   
SANT MARTI SESGUEIOLES  
SANT MIQUEL,PL  
SANT PAU,C  
SANT ROC,C  
SANT SEBASTIA,C  
SANT SEBASTIA,TRV  
SANT SIMPLICI,C  
SANTA CATERINA,C Del 61 al 9999 i del 64 al 9999 
SANTA MARIA,C  
SANTA MARIA DE MIRA  
SANTA TERESA,C  
SARDANA,PL  
SEBASTIA ARTES,C  
TOSSA DE LA,PTGE  
TRINITAT,C  
VALLES,TRV  
VIRTUT,C  
 

TRAMS DE CATEGORIA 3a. 
 
ANGEL GUIMERA,AV Entre av.Gaudí al final: 

Del 41 al 9999 i del 46 al 9999 
AURORA,C Entre c.Dansa-c.Odena: 

Del 53 al 77 i del 94 al 100 
AURORA,C Entre av. Balmes i c.Sta.Caterina: 

De l'1 al 47 i del 2 al 58 
BADALONA,C  
BAIXADA NS DE LA MERCÈ  
BISBE PERELLO,C   
BISBE ROBUSTER,C  
BISBE  TORRES I BAGES,C  
BRUC,C  
CAPUTXINS,C  
CARITAT,C  
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CARME,C  
CARME VERDAGUER,C  
CARRILET,C  
CASTELLFULLIT,C  
CATERINEU,PL  
CELDONI GUIXA,C  
CERVANTES,C  
COLLBATO,C  
CONCA DE BARBERA,C  
DALIES,C  
DANSA, C  
DOCTOR JOAN LLADO,C  
DOCTOR JOAN SARDA,C  
DOCTOR PERE GAVARRO,C  
DOCTOR PUJADAS,C Entre c.St.Josep c.Lleida: 

de l'1 al 49 i del 2 al 50 
DOCTOR PUJADAS,C Entre av.P.Casals i c.Mossen Josep Forn: 

Del 61 al 9999 i del 78 al 9999 
FRANCESC MORAGAS,C  
GALICIA,C Entre c.Dansa i c.Odena: 

De l'11 al 25 i del 2 al 9999 
GAUDI,AV  
GERMANES CASTELLS,C  
GASPAR CAMPS, C Entre c.Badalona i ctra. Vilanova: 

Del 1 al 7 i del 2 al 6 
INDUSTRIA,C  
JAUME BOLOIX I CANELA,C  
JOAN LLIMONA,C  
JOSEP CAMPENY,C  
LLACUNA,C  
M.D. D'AFRICA,C  
M.D. DE FONTSANTA,C  
M.D. DE L'ALMUDENA,C  
M.D. DE LA MERCE,C  
M.D. DE MONTSERRAT,B  
M.D. DE MONTSERRAT,C  
M.D. DEL PILAR,C  
M.D. DEL REMEI,C  
MARGARIDES,C  
MARGENAT,PTGE  
MARIA CUINER,C  
MILA I FONTANALS,C  
MOLI DE L’ABADIA, C  
MOSSEN SEGURA,PL  
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MONTSENY, C  
ORQUIDEEAS,C  
PAQUITA MADRIGUERA,C  
PERE VALLS  
PORTAL,C  
PRAT DE LA RIBA,C  
REPOS,C  
RETIR,C  
ROCA,C  
RUBIO,C  
SANT ANTONI MARIA CLARET, C  
SANT FERRAN,T  
SANT IGNASI,C  
SANT JAUME SESOLIVERES, C  
SANT JOAN BAPT.,C Entre  c.Lleida i avinguda Pau Casals:  

Del 51 al 9999 i  del 50 al 9999 
SANT JOAN DE DEU,C  
SANT LLUIS,C   
SANT VICENC,C  
SOR RITA MERCADER,C  
SANTA PAULA,C  
TORRE LA,C   
TORRE DE CLARAMUNT,C  
TROBADINERS,C  
URGELL,C  
VALLBONA,C  
VIC,C  
VIDRE DEL,C  
VILAFRANCA,C  
VILANOVA DEL CAMÍ, AV  
 
 

TRAMS DE CATEGORIA 4a. 
 
 
ABAT OLIBA,C  
ALCANTARA,PL  
ALEMANYA,C  
ALT CAMP,C  
ALZINES,C  
ANDORRA,AV Entre c.Lecco i Ctra. de Manresa: 

Del 1 al 21 i del 2 al 20 
ANDORRA,AV Entre av.Països Catalans i Dr.Botet  Pallarès: 

Del 35 al 9999 i del 32 al 9999 
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ARENYS DE MAR,C  
ARGENÇOLA,C  
BAGES,C  
BAIX LLOBREGAT,C  
BELGICA,C  
BERGA,C  
BISBE CASTELLTORT,C  
BOIXETA,C  
BRUNZENT,PT  
CABRERA D'ANOIA,C  
CALAFELL,C  
CALONGE,C  
CAMÍ RAL, C  
CAN MASSARNAU,C  
CAPITA MUNTANER,C  
CARLES RIBA,C  
CASTELLOLI,C  
CEMENTIRI NOU,C  
CENDRE MUNTADES,PTGE  
COLOMER,PTGE  
COMES LES,C  
COMES LES,TV  
COMTE BORRELL,C  
CORAL DE LA LLANTIA,C  
CRISANTEMS,C  
DINAMARCA,C  
DOCTOR BOTET PALLARES,C  
DOCTOR JOAN SOLÀ SURÍS,C  
DOCTOR JORDI SERRA,C  
DOCTOR MANEL GOMIS SENTÍS,C  
DRETS HUMANS, PL  
EMILI VALLES,C  
EMPORDA,C  
ENXUB,PL  
ENXUB,T  
ERMITA,C  
ESPELT,C  
ESTADI,C  
EUROPA,AV  
FÀTIMA, RD  
FELÍCIA MATHEU DE PADRÓ,C  
FRA ROC OLZINELLES,C  
FRANÇA,C  
GENERALITAT,AV  
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GERMANS MUSET FERRER, C  
GOMIS,TRV  
GRAN BRETANYA,C  
GRECIA,C  
GUIMERAES, C  
GUIXERES,C  
IRLANDA,C  
ITALIA,C  
JAUME SERRA IGLESIAS,C  
JOAN BAS I JORDI,PL  
JOAN LLACUNA CARBONELL,C  
JOAN SERRA CONSTANSÓ, C Entre c.Salvador E. i c. Abat Oliba: 

De l'1 al 59 i  del 2 al 64 
JOAN SERRA I CONSTANSÓ,C  Entre A.Oliba-c.Irlanda:61-9999 i 66-9999 
JORBA,C  
JOSEP IGLESIAS, C  
JOSEP M.LLADO BAUS,C  
JOSEP M. SERRA MARSAL,C  
JOSEP MORERA I MES,C  
JUSTÍ VILARÓ CASULLERAS,PL  
LACETANIA,C  
LECCO,C Entre av. d'Andorra i  C. d'Alemanya: 

Del 11 al 9999 i del 14 al 9999 
LUXEMBURG,C  
M.D. DE BEGONYA,C  
M.D. DE COVADONGA,C  
M.D. DE GUADALUPE,C  
M.D. DE LA PALOMA,C  
M.D. DE NURIA,C  
M.D. DEL PILAR,B  
M.D. DELS DESAMPARA,C  
MAGNOLIES,  
MAHBES,C  
MAIOLES,C  
MARE DE DEU GRACIA,C  
MARIA TRULLS ALGUÉ,C  
MARTI FRANQUESA,C  
MATARO,C  
MIQUEL JORDANA PUIG, C  
MISERICORCIA,C  
MOSSEN JOSEP CODOL 
MARGARIT,AV 

 

MOSSEN JOSEP FORN,C Entre c.Pujades i av.Mestre Muntaner: 
Del 41 al 9999 i del 42 al 60 
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MOSSEN JOSEP FORN,C  Entre c.Bisbe Perelló i av.Pau Muntades: 
De l'1 al 21 i del 2 al 18 

NARDOS,C  
NEPTU,C  
NICOLAU TOUS,C Entre c.Pau Muntades i  c. Pujades: 

Del 23 al 31 i del 31 al 44 
NICOLAU TOUS,C Entre pg.M.Jacint Verdaguer i c.Pau Muntades: 

De l'1 al 21 i del 2 al 28 
NICOLAU TOUS,C Entre c.Pujades i av.Mestre Muntaner: 

Del 33 al 9999 i del 46 al 9999 
NUEVA ESPERANZA,C  
ORPI,C  
OSONA,C  
PAISOS BAIXOS,C  
PAISOS CATALANS,AV Del 20 al 9999 

Del   1 al 9999 
PARADIS,C  
PARE CARLES DE BARCELONA, C  
PARE MARIANO,C  
PARE VILASECA,C  
PARLAMENT DE CATALUNYA,C  
PAU CASALS,AV Entre c.Dr.Pujades i av.Mestre Muntaner: 

Del 59 al 9999 i del 64 al 9999 
PENEDES,C  
PERE III,C  
PERE BOSCH SOLDEVILA,C  
PERE PUIG QUINTANA,C  
PIUS XII,PL  
PLA DE LA MASSA, AV  
POBLA DE CLARAMUNT LA,C  
PORTUGAL,C  
PRESIDENT FRANCESC MACIÀ,C  
PRESIDENT JOSEP IRLA,C  
PRESIDENT JOSEP 
TARRADELLAS,C 

 

PRESIDENT LLUÍS COMPANYS,C  
PRESIDENT PAU CLARIS,C  
PUJALT,C  
REC, RD  
ROSALINA POCH I FER,C  
SALVADOR ESPRIU,C  
SANT CUGAT,C  
SANT JAUME,TRV  
SANT MARCEL·LÍ CHAMPAGNAT, C  
SANT MIGUEL,C  
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SANT MIGUEL,TRV  
SANT PERE SALLAVINE,C  
SANTA MARGARIDA DE,C  
SANTIAGO RUSIÑOL,C  
SEGARRA,C  
SERENET, PL  
SIS DE JUNY,PL  
SOLSONES,C  
TORRENT DE L'ESPELT,C  
TRAUNIK,C  
TULIPES,C  
VALLS,C  
VECIANA,C  
VICENÇ PEDRIÇA,C  
VIDA,C  
VILANOVA I LA GELTRU,C  
 
 
 
 
 
 

TRAMS DE CATEGORIA 5e. 
 
 
CALOT,B 
CALOT,PTGE 
CARME,B 
CREUETA,C 
DR. JOAN MERCADER, C 
DR. JOAN MERCADER, PL 
GABRIEL CASTELLA,C 
JOAN ABAT,C 
JOAN GODO LLUCIA,C 
LA LLAGASTA,C 
MERLET,C 
ORIENT,C 
PALOMA,C 
REC,C 
SANT ANTONI BAIX,C 
SANT ANTONI BAIX,TRV 
SANT FAUST,C 
SANT MAGÍ, TRV 
SANT NICOLAU,BDA 
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SANT NICOLAU,C 
SANTA ANNA,C 
SOL DEL,C 
TRAGINERS,C 
TRAGINERS,PL 
TRAGINERS,TRV 
UNIO,BDA 
VARIETATS,C 
 
 

TRAMS DE CATEGORIA 6a. 
 
ANDORRA,AV Entre av. dels Països Catalans i c. Lecco: 

 Del 23 al 33 i del 22 al 30. 
CATALUNYA, AV  
LECCO,C Entre av. Països Catalans i  av. Andorra: 

Del 1 al 9 i del 2 al 12 
MESTRE MUNTANER,AV  
MOSSEN JACINT VERDAGUER,PG Entre av. Pau Casals i av. Montserrat: 

Del 175 al 199 i del 207 al 217    
PAISOS CATALANS,AV Entre av.Mestre Muntaner i av.Andorra:  

Del 2 al 18 
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III.-Contribucions especials 
  
  
 Capítol I 
 
 Fet imposable 
 
 Article 1r 
 
 1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o 
d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la 
realització d'obres públiques o de l'establiment o l'ampliació de serveis públics de caràcter 
municipal per part d'aquest municipi. 
 2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en 
l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà 
independent del fet que les unes o les altres les utilitzin efectivament els subjectes passius. 
 
 
 Article 2n. 
 
 1. A l'efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis 
municipals els següents: 
 a) Els que realitzi o  estableixi el municipi  dintre del seu àmbit de competència per 
atendre les finalitats que hom li ha atribuït. 
 b) Els que realitzi o estableixi el municipi  perquè altres entitats públiques els ho hagin 
atribuït a aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagués assumit. 
 c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb 
aportacions econòmiques d'aquest  municipi. 
 2. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu 
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert: 
 a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals 
aquest municipi fos l'únic titular. 
 b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi. 
 c) Associacions de contribuents. 
 3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de 
la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o 
l'ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit. 
 
  Article 3r. 
 
 El municipi podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de contribucions 
especials, sempre que hi concorrin les circumstàncies que conformen el fet imposable, establertes 
en l'article 1r. d'aquesta ordenança general: 
 a) Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentació de les calçades. 
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 b) Per la primera instal.lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de 
xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals. 
 c) Per l'establiment i la substitució de l'enllumenat públic i per la instal.lació de xarxes de 
distribució d'energia elèctrica. 
 d) Per l'eixamplament i les noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i 
pavimentades i per la modificació de les rasants. 
 e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidor i boques  de rec de les vies 
públiques urbanes. 
 f) Per l'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis. 
 g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques. 
 h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit,conducció i depuració 
d'aigües per al proveïment. 
 i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals. 
 k) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
 l) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de  defensa de terrenys contra 
crescudes i inundacions i la regulació i la desviació de cursos d'aigua. 
 m) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de 
distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per a xarxes de serveis de 
comunicació i informació. 
 n) Per la realització o l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres obres o serveis 
municipals. 
 
 
 Capítol II 
 
     Exempcions i bonificacions 
  
 
 Article 4rt. 
 
 1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que 
els que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals. 
 
 2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix 
l'apartat anterior, així ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte 
en el que considerin que hi ha el seu dret emparat. 
 
 3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les bonificacions 
no es podran distribuir entre els altres subjectes passius. 
 
 
 Capítol III 
 
 Subjectes passius 
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 Article 5è. 
 
 1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials 
municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 
general tributària que es beneficiïn especialment per la realització de les obres o per l'establiment 
dels serveis municipals que originin l'obligació de contribuir. 
 
 2. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones 
beneficiades especialment: 
 
 a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiments o l'ampliació de 
serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris. 
 
 b) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació de 
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars. 
 
 c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció 
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que 
desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi. 
 
 d) En les contribucions especials per construcció de galeries  subterrànies, les empreses 
subministradores que les hagin d'utilitzar. 
 
 
 Article 6è. 
 
 1. Sens perjudici, si és el cas, d'allò que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta 
ordenança general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals 
o jurídiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels 
béns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matrícula de l'Impost sobre activitats 
econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la 
data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva prestació. 
 
 2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 
propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de 
participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa així, 
hom entendrà acceptat el fet que es giri una quota única, de la distribució de la qual s'ocuparà la 
mateixa comunitat. 
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 Capítol IV 
 
Base imposable 
 
Article 7è. 
 
 
 1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 90 
per cent del cost que el municipi suporti per la realització de les obres o per l'establiment o 
l'ampliació dels serveis. 
 2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents: 
 a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d'obres, plans i 
programes tècnics. 
 b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació 
dels serveis. 
c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es 
tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòriament al municipi, o el 
d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat. 
 d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de  construccions, destrucció 
de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels béns que 
s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar. 
 e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi hagués d’apel·lar el 
crèdit per finançar la part   que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el 
cas del seu fraccionament general. 
 3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si el 
cost real resultava major o menor que el previst, hom prendrà el major a efectes del càlcul de les 
quotes corresponents. 
 4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 2n.,1.c) d'aquesta ordenança, 
o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a què es refereix l'apartat 
2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinarà en funció 
de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres 
administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectarà el límit 
del 90 per cent a què es refereix l'apartat primer d'aquest article. 
 5. A l'efecte de determinar la base imposable, hom entendrà per cost suportat pel 
municipi la quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis 
que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat pública o privada. Hom 
exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de 
subjecte passiu. En aquest cas hom procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 
9è d'aquesta ordenança general. 
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 Article 8è. 
 
La base imposable de les contribucions especials es determinarà en un percentatge del cost de 
les obres que el municipi suporti. Aquest percentatge no superarà en cap cas el 90% i es 
determinarà de la forma següent: 
 
 
a) Obertura de carrers i places i pavimentació de calçades 
 
       Obertura i nova   Obres 
       Pavimentació      Ulteriors 
         ---------------          --------- 
 
Cost del carrer fins a 9 m d'amplada                  90%            45% 
 
Cost de l'excés de 9 m d'amplada i  
fins els 12 m               45%          22,5% 
 
El cost de l'excés de 12 m d'amplada del carrer no restarà subjecte a contribucions. 
 
b) Pavimentació de Voravies 
       Primera               Obres 
       Pavimentació      Ulteriors 
       ------------              --------- 
 
Cost de cada voravia fins 
a 2 m d'amplada              90%        45% 
 
Cost de l'excés de 2 m d'amplada 
i fins els 3 m               45%     22,5% 
 
El cost de l'excés de 3 m no restarà subjecte a contribucions. 
 
 
c) Instal·lacions de xarxes de clavegueram  
 
       Primera     Obres  
       Instal.lació    Ulteriors      
           ------------           --------- 
 
Cost de la claveguera de 60 cm 
de diàmetre     90%        45% 
 
Instal.lació de clavegueram de  
diàmetre superior a 60 cm   67,5%        33,75% 
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d) Enllumenat públic 
 
       Primera  Obres 
       Instal.lació      Ulteriors 
       ------------           --------- 
 
 
Instal·lació d'enllumenat públic  90%      45% 
 
          
 Capítol V 
 
 Quota tributària 
 
 
 Article 9è. 
 
 1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes 
passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles 
següents: 
 a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o separadament com  a mòduls de 
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el seu volum edificable 
i el  valor cadastral als efectes de l'Impost sobre béns     immobles. 
 b) Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, es podran 
distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest municipi, 
proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota 
exigible a cada subjecte passiu superés el 5 per cent de l'import de les primes que aquest ha 
recaptat, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva amortització total. 
 c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenança general, 
l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o empreses que les 
hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en proporció a la seva secció total, encara 
que no les usin immediatament. 
 2. En el cas que per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis 
municipals, hom atorgués una subvenció o auxili econòmic per a qui tingués la condició de 
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta raó, l'import 
d'aquesta subvenció o auxili es destinarà, primerament, a compensar la quota de la persona o 
entitat corresponent. L'excés, si n'hi havia, s'aplicarà a reduir, a prorrata, la quota de la resta de 
subjectes passius. 
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 Article 10è. 
 
 1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents trajectes, 
trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència anàloga en el grau d'utilitat o 
benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als 
efectes del repartiment i, en conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals hom no 
s'atendrà únicament al cost especial del tram o secció que afecti immediatament  cada 
contribuent. 
 2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en compte 
els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb façana a la via pública no 
només les que estiguin edificades coincidint amb l'alineació exterior de la façana sinó també les 
que estan construïdes en blocs aïllats sigui quina sigui la seva situació en relació amb la via 
pública que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de 
la façana es mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les 
circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais 
lliures. 
 3. Quan el trobament de dues façanes estigui format per un xamfrà o s'uneixin en una 
corba, es consideraran a l'efecte de la mesura de la longitud de la façana la meitat de la longitud 
del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les 
façanes immediates. 
 
 
 Capítol VI 
 
 Acreditament 
 
 
 Article 11è. 
 
 1. Les contribucions especials  s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o 
comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produirà per a 
cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o 
fracció de l'obra. 
 2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat 
l'acord concret d'imposició i ordenació, el municipi podrà exigir el pagament a la bestreta de les 
contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No es podrà exigir 
la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la 
bestreta corresponent. 
 3. El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindrà en compte als 
efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme al que es preveu en l'article 5è 
d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenació figuri com a subjecte 
passiu el qui ho sigui amb referència a la data de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes 
a la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi 
figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti els 
drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període comprès entre 
l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estarà obligada a notificar a 
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l'administració municipal la transmissió efectuada, en el termini  d'un mes des de la data de la 
transmissió i, si no ho feia, l'administració esmentada podrà dirigir l'acció per al cobrament contra 
qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat. 
 
 4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestació 
del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades 
definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament a 
compte, els pagaments que hom hagués realitzat a la bestreta. Aquesta determinació definitiva la 
realitzaran els òrgans competents del municipi , tot ajustant-se a les normes de l'acord concret 
d'ordenació del tribut per a l'obra o servei de què es tracti. 
 5. Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen 
la condició de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excedissin de la quota 
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicarà d'ofici la devolució corresponent. 
 
 
 Capítol VII 
 
 Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
 
 
 Article 12è. 
 
 La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei general tributària, en les 
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i en les disposicions dictades per al seu 
desenvolupament. 
 
 
 Article 13è. 
 
 1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a 
sol.licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, i 
caldrà garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de demora de les 
quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, paga i senyal, aval bancari o una altra garantia suficient 
que satisfaci la corporació. 
 2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del sol·licitant 
amb l'import total de la quota tributària que li correspongui. 
 3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb expedició 
del certificat de descobert per la part pendent de pagament, recàrrecs i interessos corresponents. 
 4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels 
interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda. 
 5. D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la qual es realitzin les 
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les 
quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb caràcter general 
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per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, 
anticipar els pagaments que considerin oportuns. 
 
 
 Capítol VIII 
 
 Imposició i ordenació 
 
 
 Article 14è. 
 
 1. L'exacció de les contribucions especials necessitarà l'adopció prèvia per part de 
l'Ajuntament i de l'acord d'imposició en cada cas concret. 
 2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o l'ampliació d'un servei que 
hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà realitzar fins que no s'hagin 
aprovat la seves ordenacions concretes. 
 3. L'acord d'ordenació o l'ordenança reguladora seran d'adopció inexcusable i contindran la 
determinació del cost previ de les obres i serveis, la quantitat que s'ha de repartir entre els 
beneficiaris i els criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret o ordenança reguladora es 
remetran en les  
altres qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials. 
 4. Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i després 
de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada 
subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, si no,  per edictes. Els interessats podran 
formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, el qual podrà versar sobre la procedència de 
les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones 
beneficiades especialment o de les quotes assignades. 
 
 
 Article 15è. 
 
 
 1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les obres 
o l'establiment o l'ampliació de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials, 
s'observaran les regles següents: 
 a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords 
concrets d'imposició i ordenació. 
 b) Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la 
col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la recaptació de la 
contribució especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior. 
 2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la 
unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les decisions que 
s'escaiguin. 
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  Capítol IX 
 
     Col·laboració ciutadana 
 
 
 Article 16è. 
 
 1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació 
administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació 
de serveis per part del municipi, i es comprometran  a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest 
municipi quan la seva situació financera no ho permetés, a més de la que els correspongui segons 
la naturalesa de l'obra o servei. 
 2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o 
ampliació de servei promoguts pel municipi podran, també, constituir-se en associacions 
administratives de contribuents en el període d'exposició al públic de l'acord d'ordenació de les 
contribucions especials. 
 
 
 Article 17è. 
 
 Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què es refereix 
l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que 
representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de satisfer. 
 
 Capítol X     
 
 
     Infraccions i sancions 
 
 
 Article 18è. 
 
 1. En tot el que fa relació a infraccions tributàries i a llur qualificació i a les sancions que 
els corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tributària. 
 2. La imposició de sancions no suspendrà, en cap cas, la liquidació i el cobrament de les 
quotes acreditades no prescrites. 
 
Disposició final 
 
     Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 1995. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o la seva derogació expresses. 
     Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió duta a terme el dia 10 
d'octubre de 1995. 
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IV.1.1.-Taxa per expedició de documents administratius 
 
 
 Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix 
la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 
 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb 
motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i 
d'expedients què s'entengui l'administració o les autoritats municipals. 
 
 2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi 
existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
  
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l'interès de les quals 
redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
 
 Article 4rt. Responsables 
 
 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 
a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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 Article 5è. Quota tributària 
 
 Les tarifes a aplicar per tramitació seran les següents: 

I CERTIFICATS 
 
T A R I F A euros
1) De veïnatge i residència, o d'altres extrems relacionats, sense necessitat 
de sol.licitud prèvia per instància, referents a: 
a)Al darrer Padró Municipal d'Habitants des de l’any 1991 fins ara 4,80
b)Dintre dels períodes compresos des de l’any 1981 fins el 1990 7,25
c)Més anteriors 15,05
2) D'acords municipals i documents existents i de qualsevol índole diferent 
al de l'apartat anterior: 
a)Referent a l'any en curs i anterior. Per full 4,85
b)Ídem. del quinquenni anterior 7,25
c)Ídem. a 30 anys anteriors a la data  15,05
d)Més antics de 30 anys 30,00
No assenyalant-se acord o document es pagarà a més dels drets 
assenyalats, en concepte de recerca: Per cada any que es revisi 3,08
3) De reconeixement d'espècies, per la Inspecció municipal veterinària 7,75
4) Estesos, no sent d'ofici, pels metges de la beneficència municipal 7,75
5) D'emplaçament de finques a petició i l'efecte del pagament d'impostos 
estatals 6,00
6) De qualsevol classe, si exigeixen desplaçament per poder realitzar 
informe, a més a més d'altres drets assenyalats 22,60
7) Certificats d'aprofitament urbanístic 59,60
8) Informes per tramitar cèdules d’habitabilitat 23,62

 

II TIMBRE MUNICIPAL 
TARIFA Euros
Urbanisme 
1) En els supòsits d’actes de gestió i planejament urbanístics 
a) Plans parcials d’ordenació urbana, programes d’actuació urbanística, 
modificacions del Pla general 1.852,44
b) Plans especials o de millora urbana 1.852,44 
c) Autorització usos i obres en sòl no urbanitzable 646,17
d) Estudis de detall d’ordenació volumètrica 1.234,99
e) Estudis de detall d’alienacions i rasants 1.234,99
f) Bases i estatuts de Juntes de Compensació 1.481,96
g) Projectes de reparcel·lació /compensació bàsica 1.481,96
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h) Delimitacions de polígons i unitats d’actuacions 1.234,99
i) Projectes d’urbanització 1.852,44
2)Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna, per a la tramitació de 
cada expedient 617,52
3)Inspeccions   i  informes  de  tècnics  municipals sol·licitada pels 
particulars o derivats de la inactivitat o incompliment de les obligacions 
dels propietaris en presentar els informes requerits, amb relació a l’estat 
de conservació i manteniment dels habitatges, quan no provinguin de 
situacions d’expedients de declaració de ruïna o de situacions d’imminent 
seguretat dels edificis, per hora d’inspecció o informe realitzat 185,24
Interior 
1)Compulses de fotocòpies de documents a instància de particulars per 
presentar a administracions alienes a l’Ajuntament d’Igualada, als seus 
organismes autònoms, ens depenents i Mancomunitats i Consorcis dels 
que formi part l’Ajuntament.   
-Per cada full a una cara 0,60
-Per cada full a doble cara 0,85
2)Drets d'examen: 
Grup A 37,15
Grup B 31,20
Grup C 24,80
Grup D 18,65
Grup E 12,50
Governació 
1)Llicència per tinença d'escopetes d'aire comprimit  15,05
2)Informes de la Policia Municipal sobre accidents de trànsit  
o similars 82,62
3)Informes de la Policia Municipal que comporti desplaçament  
a la zona (prendre mesures, comprovar senyalització) 165,45
4)Utilització de documentació municipal 
4.1)Per còpia de documents inclosos en expedients incoats abans d’1 any 
de la data de la consulta. Per full 2,37 
4.2)Per còpia de documents inclosos en expedients de més d’1 any 
d’antiguitat. Per full 3,54 
 
 
III LLICENCIES 
 
TARIFA Euros
1) Dipòsits de combustibles i pàrkings: Tramitació de l'expedient 
d'indústries molestes, nocives i perilloses: 
Dipòsits de combustibles: per m3 27,00
Mínim 279,23
Pàrkings i magatzems per m2 0,77
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Mínim 248,00
2) Plaques de guals permanents 11,25
3) Plaques de números d’immobles 11,25
4) Plaques informatives de llicències d'obres 13,30
 
 
IV FOTOCOPIES, PLANOLS, LLIBRES I SIMILARS 
 
TARIFA Euros
1) Fotocòpies i escaneig : 
Entitats, organismes i similars 0,15
Particulars 0,20
2) Tom complet de les ordenances: 
D'urbanisme 18,39
Fiscals 5,29
3) Plànols  
Escala 1/2.000 8,94
Ídem. Escala 1/5.000. 3,27
Ídem. i Polígon. Escala 1/5.000 6,89
Plànol cadastral urbà. Escala 1/500 6,89
Plànol de plus-vàlua 6,89
Escanejat de plànols 5,29
4) Informació proporcionada per l'ordinador: 
Adreces amb etiqueta: per cadascuna 0,19
Per cada pàgina impresa 6,94
Entitats sense ànim de lucre: 
Adreces amb etiqueta: per cadascuna 0,11
Per cada pàgina impresa 1,64
5) Expedient per a tramitació de llicències d'indústries molestes, 
nocives i perilloses 2,54
6) Escut adhesiu de la ciutat 1,30
7) Postals d’Igualada 
Imatges d’Igualada 0,30 c/u
Llocs d’Igualada 0,25 c/u
8) Bandera de la ciutat 3,60
9) Documentació digitalitzada del Planejament i les Normes 
Urbanístiques del terme municipal d’Igualada 
a) CD amb la totalitat del Planejament i Normes Urbanístiques del 
terme municipal en format “pdf”  95,22
b) Fulls individuals digitalitzats en CD dels plànols de planejament en 
format “dwg” o “dgn”. 18,95
c) Base cartogràfica cadastral digitalitzada a escala 1:1000 
conformada per la vialitat, les illes, el nom dels carrers i els indicadors 
numeraris d’aquests 141,78
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10) Impressions que es realitzen a la kaserna 
a) Impressions en blanc i negre 0,06
b) Impressions color 0,10
 
     
 Article 6è. 
 
 Les oficines municipals no lliuraran cap títol, permís o qualsevol altre document que no hagi 
estat reintegrat prèviament amb el timbre municipal que s'estableix. 
 
 
 Article 7è. Exempcions 
 
No estaran subjectes a la taxa reguladora d'aquesta ordenança: 
a) Les persones que sol·licitin un certificat de convivència o de residència per  presentar a l'INEM, 
a la Fundació Sardà, la Seguretat Social, el Centre Provincial de Reclutament, per raons d'estudi o 
bé per sol·licitar el carnet de família nombrosa. 
b) Les persones jubilades per justificar que viuen soles a la Cia. Telefònica i per sol·licitar l’ingrés 
en residències de la 3ª edat. 
c) Les persones acollides a la beneficència municipal. 
d) Els documents expedits a instància d'autoritats civils, militars o judicials, per a tenir ofertes en 
actuacions d'ofici. 
e) Les autoritzacions a menors per  concertar contractes laborals. 
f) Els documents expedits per ajuts econòmics que es tramitin a qualsevol oficina de benestar i 
família 
 
 
 Article 8è. Administració i Cobrament 
 

1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no 
es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 
 2. Les quotes se satisfaran mitjançant l'estampació del segell municipal corresponent, a les 
oficines municipals en el moment de la presentació dels documents que iniciïn l'expedient. 
 3. Els segells seran inutilitzats pel funcionari que rebi la sol.licitud del document mitjançant 
l'estampació de la data en què ho faci. 
 
 
 Article 9è. 
 
 Els drets per cada petició de recerca d'antecedents s'acreditaran encara que el resultat fos 
negatiu. 
 
 
 Article 10è. Infraccions i sancions 
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Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
  
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.2.-Taxa per llicències urbanístiques i comprovació activitats comunicades 
en matèria d’urbanisme 
 
 
 Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el 
que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest ajuntament estableix 
la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències 
urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència sol·licitada o si 
l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la 
normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que 
preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si 
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o 
s'executin les obres. 
 
 2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
  
 Article 4rt. Responsables 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
 2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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 Article 5è. Base imposable 
  
 Constitueix la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de l’activitat municipal tant 
tècnica com administrativa que es desenvolupi, per tal de verificar si els actes d’edificació i ús del 
sòl, així com d’altres actuacions de caràcter urbanístic, s’ajusten a la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals. 
   
 Article 6è. Quota tributària 
 
Les quotes tributàries aplicables seran les següents: 
 
a) Construcció edificis de nova planta i  intervenció en edificis ja existents que 
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. Instal·lació de cases i  naus 
prefabricades i similars.  
    Obra major. Per m² construït de vol (excloent soterrani) 1,15 €/m²
    Rehabilitacions 177,28 €
   Reforç estructural 177,28 €
b) Enderrocs 118,18 €
c) Obertures de rases, canalitzacions i estesa de línia aèria 
     Fins a 5 m. lineals   70,90 €
     De 6 a 25 ml.   88,49 €
     De  26 a 50 ml. 106,36 €
     De 51 a 125 ml. 135,87 €
     De 126 en endavant 147,69 €
d) Primera utilització i ocupació dels edificis 
    Unifamiliar / rehabilitació 1 hab.  118,18 €
    Plurifamiliar 354,53 €
    Naus industrials 354,53 €
    Ampliacions (altells...) 118,18 €
e) Finalització d’obres (tancament)   59,08 €
f) Parcel·lacions urbanístiques/Divisions horitzontals 295,44 €
g) Instal·lació d’hivernacles i similars  
    Per m² construït 0,52 €/m2

h) Arranjament de façanes     5,87 €
i) Rètols publicitaris en façana   58,22 €
j) Moviments de terra i explanacions 
   Canvi ús edificis a ús no residencial 
   Instal·lació de parasols ancorats al terra 
   Tala de masses arbòries o vegetació arbustiva 
   Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals 
   Altres obres menors que requereixen documentació tècnica 
   Obres menors que no requereixen documentació tècnica   35,45 €
k) Usos i obres provisionals 430,81 €
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l)  Pròrrogues, modificacions i canvi de titularitat de llicències  
Construcció edificis de nova planta i  intervenció en edificis ja existents que    
requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. Instal·lació de cases i  naus 
prefabricades i similars. 177,20 €
Obres menors, obertura de rases i canalitzacions; Altres   17,70 €
 
 
 Article 7è. Exempcions i bonificacions 
 
 No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
  
 Article 8è. Acreditament 
 
 1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data 
de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent o la seva modificació, o en la 
data de realització de la comunicació prèvia. 
  
 2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència o sense 
haver realitzat la comunicació prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament 
l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, 
independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització 
d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 
  
 3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte 
presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 
 
 En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les 
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el número 
anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. 
 
 
 Article 9è. Liquidació i ingrés 
 
 1. S’estableix la liquidació com a forma de gestió del pagament amb motiu de la concessió 
o denegació de llicència; i, l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament amb motiu de la 
presentació de la comunicació prèvia. 
 
 2. Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu per al seu 
ingrés directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que as-
senyala el Reglament general de recaptació. 
 
 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

117 

 
 Article 10è. Infraccions i sancions 
 
 Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
     Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia  28 de setembre de 2021. 
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IV.1.3.- Taxa per la prestació de serveis de sonometria i altres inherents, 
a l’aplicació de l’ordenança municipal reguladora del soroll i les 
vibracions 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i  a l’empara del previst als 
articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de 
sonometria i altres inherents a l’aplicació de l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les 
vibracions. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats 
següents: 
 
a) Els prestats per la Policia Local, els Serveis tècnics municipals o l’Ajuntament d’Igualada, 

mitjançant una Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica  (EPCA), amb motiu de la 
comprovació de sorolls procedents d’habitatges, locals i establiments. 

 
b) L’activitat consistent en el precintament i desprecintament d’equips de so de locals o 

establiments. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, responsables dels sorolls i, en el seu 
defecte, el titular de l’habitatge, el local o l’establiment, quan se  superin els nivells sonors 
legalment i reglamentàriament establerts. Quan no se superi els nivells sonors autoritzats, el 
subjecte passiu serà el sol·licitant del servei. 
  
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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Article 5. Beneficis fiscals 
No estan subjectes a la taxa, la primera sonometria que efectuï la Policia Local i/o els 
Serveis Tècnics municipals en un habitatge per les possibles molèsties de soroll que 
provenen d’un altre habitatge, local o establiment.    
 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
CONCEPTE Euros  
 
Sonometria efectuada per la Policia Local o els Serveis Tècnics 
municipals 
 

 
 

80,80 

 
Sonometria efectuada per una EPCA d’avaluació de nivells 
sonors produïdes per les activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat. 
 

635,42  

 
Sonometria efectuada per una EPCA d’avaluació dels nivells 
LAFmax (a títol d’exemple, portes i persianes de locals, portes de 
garatge i portes d’entrada d’habitatges) 
 

420,02 

Precintament d’equips limitadors de so 
80,80 

Desprecintament d’equips limitadors de so 
80,80 

 
 
Article 7. Acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï la prestació del servei o la 
realització de l'activitat . 
 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en el cas del desprecintament d’equips de so,  
quan els procediments s’iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es 
presenti la instància que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament 
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l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver 
efectuat el pagament de la taxa. 
 
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
 
 
Article 9. Execució subsidiària 
 
1. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives per via de 
constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació de les hisendes locals, i es 
notificaran les liquidacions amb els requisits previstos en l'article 102 de la Llei general 
tributària.  
 
2. Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel 
procediment de constrenyiment, d'acord amb el previst en el Reglament general de recaptació 
vigent. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i  l’Ordenança General. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i 
abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris 
de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.4.- Taxes del cementiri municipal 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 
les taxes a aplicar pels diversos serveis que es presten als Cementiris municipals, que es regiran 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de 
l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal, la 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes 
contingudes en la present Ordenança. 
 
Serveis administratius 
 A) Concessions de dret funerari pel termini de 50 i 5 anys 
 B) Concessions del dret funerari pel temps indispensable 
 C) Drets de renovació de la concessió 
 D) Modificacions del dret funerari 
 E) Expedicions de nous títols 
 F) Retrocessió de sepultures 
 
Serveis d'execució material 
 G) Sales de dipòsits i d’autòpsies 
 H) Inhumacions i trasllats 
 I) Exhumacions i trasllats  
 
Serveis econòmics i materials 
 J) Manteniment del recinte dels Cementiris 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que 
constitueixen el fet imposable de la taxa. 
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2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran 
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el 
registre de contribuents. 
 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5è.  
 
T A R I F E S 
 
A) Concessions de dret funerari pel termini de 50 i 5 anys.  
 
A.1) Per termini màxim: 
  
 Cementiri Vell 
  
V.1.Panteó 21006 32.987,75 €
V.2.Resta de panteons 17.653,85 €
V.3.Tombes majors 17.653,85 €
V.4.Capelles 11.768,89 €
V.5.Tombes menors 11.768,89 €
V.6.Nínxols de Preferència A 4.903,87 €
V.7.Ídem Preferència B  2.831,15 €
V.8.Nínxols a la 1a (amb ossera)  1.227,49 €
V.9.Nínxols a la 2a planta 1.227,49 €
V.10.Nínxols a la 1a (sense ossera)  866,49 €
V.11.Nínxols a la 3a planta 866,49 €
V.12.Nínxols a la 4a. planta 577,68 €
V.13.Nínxols a la 5a. planta 360,99 €
V.14.Nínxols a la 6a. planta 216,63 €
V.15.Columbaris 394,25 €
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Parc Cementiri Nou  
  
N.1. Tombes  preferents (4 departaments amb ossera) 24.292,41 €
N.2. Tombes en subsòl  (4 departaments amb ossera) 23.593,52 €
N.3. Nínxols a la 1a. planta 1.282,67 €
N.4. Nínxols a la 2a. planta  1.444,16 €
N.5. Nínxols a la 3a. planta 1.282,67 €
N.6. Nínxols a la 4a. planta 649,97 €
N.7. Nínxols a la 5a. planta 436,20 €
 
A.2) Pel termini de 5 anys: per cada nínxol: 
 
Cementiri Vell 114,32 €
Parc Cementiri Nou 188,69 €
Columbari 70,68 €
 
 
 
B) Concessions del dret funerari pel temps indispensable 
  
- Pel temps indispensable en aplicació de l'art. 31 del Reglament però amb un mínim de 2 
anys: 
  
Cementiri Vell: per cada any que es necessiti 25,79 €
Parc Cementiri Nou:  per cada any que es necessiti 37,68 €
 
 
 
C) Drets de renovació de la concessió 
 
- Per cada renovació de la concessió del dret funerari pel termini màxim es pagarà un 10 % 

de la tarifa prevista a l'apartat A.1) per a l'atorgament d'aquest tipus de concessions. 
 
- Les que ho són per 5 anys es podran renovar per un període igual però improrrogable, 

pagant novament la tarifa establerta per aquest concepte a l'apartat A.2). 
  
L’adjudicació en règim de concessió pel termini mínim podrà esdevenir concessió d’ús pel 
termini màxim, mitjançant el pagament de la quantitat establerta en l’apartat A.1.)  
 
 
 
D) Modificacions del dret funerari 
 
 
Canvis de titular (apartat A.1) ordinaris inter vivos o mortis causa, de 564,10 €
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panteons, tombes majors, capelles, tombes menors, tombes preferents i 
tombes en subsòl 
Canvis de titular (apartat A.1) ordinaris inter vivos o mortis causa, de la resta 
de sepultures.  Sobre el valor de la concessió. 

5%

Extraordinaris (amb tramitació especial i publicacions). Sobre el valor de la 
concessió. 

15%

Transmissions provisionals (expd. amb publicacions). Sobre el valor de la 
concessió. 

15%

Formalització del nomenament o revocació del beneficiari (c/u) 11,35 €
Per la inscripció de clàusules de limitació (c/u.) 11,35 €
 
 
 
E) Expedició de nou títol per deteriorament o pèrdua de l'original 62,48 € 
 
 
 
F) Retrocessió de sepultures 
 
 
S’abonarà el 50 % de les tarifes de concessions de dret funerari. 
 
Si contenen restes la tarifa aplicable pel buidat de la sepultura, serà la següent; 
 
 
Les restes que van a l’ossera comuna Tarifa d’1 exhum. + 1 reducció de restes + 1 inhum. 
Les restes que van a una altra sepultura  Tarifa d’1 exhum. + 1 reducció de restes + 1 inhum  
 
 
 
G) Sales de dipòsits i d’autòpsies 
 
Pel dipòsit d'un cadàver per dia: 19,09 €
 
H) Tarifes per INHUMACIONS de cadàvers, restes o cendres 
 
Obertura de la sepultura per la inhumació. 
 
H.1) Cementiri Vell 
- Panteons   320,95 €
- Tombes majors  320,95 €
- Capelles   229,54 €
- Tombes menors  229,54 €
- Sepultures de Preferència A 187,98 €
- Nínxols Preferència B  149,44 €
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- Nínxols 1a (amb ossera)  126,51 €
- Nínxols 1a (s/ossera)  120,91 €
- Nínxols  2a planta 126,51 €
- Nínxols 3a. planta 120,91 €
- Nínxols 4a. planta  115,04 €
- Nínxols 5a planta  103,58 €
- Nínxols 6a planta 103,58 €
- Ossera  40,63 €
- Columbaris 22,36 €
  
 
H.2) Parc Cementiri Nou 
 
- Tombes preferents  263,78 €
- Tombes en el subsòl 263,78 €
- Nínxols 1a. planta 129,41 €
- Nínxols 2a planta 129,41 €
- Nínxols 3a. planta 129,41 €
- Nínxols 4a. planta 122,61 €
- Nínxols  5a. 122,61 €
 
  
En cas de necessitar-se la grua per efectuar la inhumació aquest servei anirà a càrrec del 
sol·licitant. 
 
 
I) Tarifes per EXHUMACIONS i trasllats de cadàvers, restes o cendres  
  
I.1 - Obertura de la sepultura per l'exhumació i posterior conducció a l'ossera o a fora del 

terme: 
 
Cementiri Vell 
 
- Panteons  211,67 €
- Tombes majors 211,67 €
- Capelles  127,09 €
- Tombes menors 127,09 €
- Sepultures de Preferència A 88,66 €
- Nínxols Preferència B 52,92 €
- Nínxols 1a (amb ossera) 31,73 €
- Nínxols 1a (sense ossera)  26,49 €
- Nínxols  2a planta 31,73 €
- Nínxols  3a planta 26,49 €
- Nínxols  4a planta 21,07 €
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- Nínxols 5a  planta 10,48 €
- Nínxols 6a planta 10,48 €
- Columbaris 19,61 €
 
 
Parc-Cementiri nou 
 
- Tombes preferents  159,10 €
- Tombes  en el subsòl 159,10 €
-  Nínxols  1a.  planta 34,40 €
-  Nínxols  2a.  planta 34,40 €
-  Nínxols  3a.  planta 34,40 €
-  Nínxols  4a.  planta 28,07 €
-  Nínxols  5a.  planta 28,07 €
 
  
I.2 - Trasllat a una altra sepultura del mateix cementiri o a l’altre Cementiri: 
 
 Per tots els  difunts: exhumació + inhumació segons la nova sepultura + material 

fungible. 
  
I.3 En totes les exhumacions s’ha d’afegir el cost del material fungible. 
 
I.4 Exhumació per ordre Judicial: no s’aplica cap taxa 
 
En cas de necessitar-se la grua per efectuar l’exhumació, aquest servei anirà a càrrec del 
sol·licitant. 
 
 
J) Tarifes pel manteniment del recinte del Cementiri 
 
J.1) Cementiri Vell 
 
V.1  Panteons   228,74 €
V.2  Tombes majors  228,74 €
V.3  Capelles  137,32 €
V.4  Tombes menors  137,32 €
V.5  Sepultura de Preferència A  102,98 €
V.6  Nínxols Preferència B  44,53 €
V.7 Nínxols 1a (amb ossera)   22,89 €
V.8 Nínxols 1a (sense ossera)  20,89 €
V.9 Nínxols 2a planta  22,89 €
V.10 Nínxols 3a. planta 20,89 €
V.11 Nínxols 4a. planta 14,90 €
V.12 Nínxols 5a. planta 10,93 €
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V.13 Nínxols 6a planta  10,93 €
V.14 Cementiri Civil 10,93 €
V.15 Parcel·les 294,39 €
V.16 Columbaris 15,35 €
V.17 Sepultures d'arrendament o de concessió pel termini mínim, 
segons la tarifa anterior, pagaran en una sola vegada la totalitat pel 
termini establert, en el moment de la seva formalització. 
 
 
J.2) Parc Cementiri Nou 
 
N.1  Tombes preferents 303,07 €
N.2  Tombes al subsòl 303,07 €
N.3  Nínxols 1a. planta 20,84 €
N.4  Nínxols 2a. planta 29,99 €
N.5  Nínxols 3a. planta 20,84 €
N.6  Nínxols 4a. planta 16,41 €
N.7  Nínxols 5a. planta 16,41 €
 
Les taxes de manteniment de l’any de la concessió s’abonaran juntament amb la concessió 
segons les dates següents:  
 
A partir de l’1 de gener:  tot  l’exercici de 12 mesos. 
A partir de l’1 de juliol: 6 mesos. 

K) Conservació, neteja i altres 
 
K1. Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació i neteja, bé a 
instància de part, bé d’ofici, quan requerit per a això, el particular no atengués el 
requeriment en el termini concedit a aquest efecte, a més del valor dels materials utilitzats, 
s’exigirà per cada operari i hora......................... 18,46 € 
 
 
K2. Col·locació de làpides, tires i si s’escau, marc d’acer inoxidable: 
 
- En nínxols  38,55 €
- Sepultures Preferents A  48,27 €
- Nínxols  Pref. B 48,27 €
- En tombes  62,29 €
- En panteons 62,29 €
- En columbaris 12,87 €
 

K3. Col·locació ornaments 10,30 €
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K4. Sol·licitar còpia de clau nínxol 2,32 €
 

K5. Utilització de màquines pesades: 
 
- Obertura  181,05 €
- Obertura i tancament de tombes i preferents  362,17 €
 
 
K6. Neteja individuals de sepultures tarifa anual 
 
Ninxols  
2 cops a l’any 15,67 €
4 cops a l’any 26,79 €
6 cops a l’any 44,88 €
Tombes i panteons 
2 cops a l’any 77,02 €
4 cops a l’any 138,61 €
6 cops a l’any 192,99 €
Columbaris  
6 cops l’any 25,14 €
 
 
K7. Material fungible   
 
Nínxols 32,88 €
Tombes, panteons i capelles 86,74 €
 
 
Article 6è.  
 
1. Anualment es formarà un padró en el qual figuraran els concessionaris i les quotes respectives 
que es liquidin per aplicació d'aquesta ordenança, el qual serà exposat al públic per 15 dies a 
efectes de reclamacions, previ anunci al B.O.P. Transcorregut el termini d'exposició al públic, 
l'ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el padró que 
servirà de base per al documents cobratoris corresponents. 
 
2. Si existís alguna denominació o tipus de sepultura que no estès continguda en aquesta 
Ordenança, s'aplicarien les taxes que per analogia corresponguessin a una altra sepultura d'igual 
categoria. 
 
3. Si en els transcurs de la tramitació d'algun expedient fos necessari algun tipus de publicació als 
Butlletins Oficials o a la premsa, les despeses que s'originin se satisfaran a part.   
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Article 7è. Defraudació i penalitat 
 
1. La manca de pagament de les taxes de manteniment del cementiri durant cinc anys donarà lloc 
a la caducitat del dret funerari, prèvia la tramitació de l’expedient corresponent 

 
2. No es permetrà cap modificació en el dret funerari sense que les sepultures estiguin al corrent 
de pagament de les taxes que corresponguin. 
  
 
Article 8è. Partides fallides 
 
La declaració de partides fallides s'ajustarà als preceptes del Reglament de Recaptació vigent. 
 
 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés. 
 
1. En els supòsits de l'epígraf primer, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 
Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l’imprès 
d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 
declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària 
per a determinar el deute. 
 
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació i neteja dels nínxols 
establerta en l’epígraf segon, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i 
anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el 
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de 
satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 
 
 
Article 10è.- Notificacions de les taxes. 
 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta 
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés 
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària. 
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2. En supòsits de taxa per conservació i neteja dels nínxols que té caràcter periòdic, es 
notificarà personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 
 
Article 11è.- Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 

Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.5.- Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids 
urbans 

 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya, 
l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la present Ordenança. 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida, transport, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres RESIDUS URBANS DOMICILARIS  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport,  tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris la prestació 
dels serveis següents: 
 

a) Recollida domiciliària d’escombraries i residus urbans generats als habitatges 
particulars. 

b) Transport fins a la planta de transferència o centres gestors de residus sòlids urbans. 
c) Tractament, valorització i/o eliminació d’escombraries i residus esmentats als 

apartats anteriors. 
 
 
2. A aquests efectes, es consideren escombraries domiciliàries i residus  urbans les restes i les 
deixalles alimentàries que procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.  
 
3. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al seu tractament, 
requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o de seguretat, tals com: 
 
a) Residus d’indústries, hospitals i laboratoris no assimilables a urbans 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos 
 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció 
obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  urbans 
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domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la 
Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges situats en  places, carrers o vies 
públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, 
d'arrendatari o, fins i tot, a  precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges, el qual podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són 
els beneficiaris del servei. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 
Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
Les bases de percepció i els tipus de gravamen quedaran determinats en la tarifa següent: 
 
Habitatges, cadascun, quota fixa anual 110,55 €
 
 
Article 6. Bonificacions i reduccions socials 
 
 
Per tenir dret a la bonificació social de la taxa d’escombraries, hauran de ser aportats a  l’oficina 
de l’OAC, des del 15 de gener o primer dia hàbil posterior fins el dia 28 de febrer, els 
documents que acreditin el compliment de tots els requisits que s’assenyalen a continuació: 
 
Per tenir dret a la bonificació de la taxa d’escombraries caldrà complir tots els requisits que 
s’assenyalen a continuació: 
 
1. El titular de la sol·licitud ha de ser major de 65 anys o pensionista per raó de jubilació, 
viduïtat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiari 
d’una pensió no contributiva (PNC). 
 
2.  Els membres de la unitat familiar no poden ser titulars en propietat d’altres béns 
immobles amb una renta imputada superior amb 250 €, excepte el propi habitatge. 
 
3. No sobrepassar els ingressos econòmics que s’assenyalen a continuació: 
 
Per obtenir una reducció del 99% de la taxa 
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- Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia 
inferior o igual a 1’4 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) aprovat per a l’any 2021. 
 

- Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2 vegades 
l’IPREM aprovat per a l’any 2021. 
 

- Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 2’2 
vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021. 

 
 
Per obtenir una reducció del 50% de la taxa 

 
- Si l’habitatge és d’un sol resident, els seus ingressos han de ser d’una quantia 

inferior o igual a 2’6 vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021. 
 

- Si l’habitatge té dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4 vegades 
l’IPREM aprovat per a l’any 2021. 
 

- Si l’habitatge té més de dos residents, els ingressos conjunts no han de superar 4’5 
vegades l’IPREM aprovat per a l’any 2021. 

 
(Es calcula l’IPREM per 12 mensualitats) 

-  
 
4. No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Igualada. 
 
 
En tot cas, per calcular els ingressos econòmics es tindran en compte tots els que obtinguin 
totes les persones que, en el Padró Municipal, figuren com a residents de l’habitatge per al qual 
se sol·licita la bonificació, excepte els percebuts per raó de l’aplicació de la Llei 39/2006 de 14 
de desembre de 2006 de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència. 
 
 
 
 
Article 7. Acreditació 
 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització 
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el 
servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els 
habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
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2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer 
dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits 
d’inici o cessament en la recepció del servei. 
 
3. Respecte al prorrateig es regirà segons allò previst a l’Ordenança general. 
 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa, 
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest 
efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els 
correspongui, segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 
que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a 
partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració, o 
s’hagi produït la variació. 
 
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini l’Ajuntament. 
 
 
II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari,   de  recollida, transport,  
tractament i eliminació de RESIDUS COMERCIALS 
 
Article 9. Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria 
de residus-, la recollida, transport, tractament i eliminació dels residus comercials.  
 
        
2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials,   la 
prestació dels serveis següents: 
 

a) Recollida i transport dels residus comercials no perillosos. 
b) Tractament de residus comercials no perillosos. 
c) Recollida, transport i tractament de residus assimilables a  domèstics generats per 

les indústries. 
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l'activitat 
pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els 
serveis que tinguin la consideració d’assimilables als municipals, així com els residus 
originats a la indústria que tinguin la consideració d’assimilables als municipals. 
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Article 10. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a 
l’article 9 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que resultin especialment beneficiades o 
afectades per la prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials assimilables als 
municipals, podran acreditar davant de l’Ajuntament que tenen contractat, per cada fracció 
dels residus municipals que generin, un gestor autoritzat per a la recollida selectiva i 
tractament adequat dels residus que produeix l’activitat corresponent.  
 
3. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del 31 de març de cada any, i consistirà 
en l’aportació de la documentació especificada en l’article 13 d’aquesta Ordenança. 
 
4. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials assimilables 
als municipals s’acull al sistema de recollida selectiva i el tractament que té establert 
l’Ajuntament i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí 
regulada.  
 
Article 11. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la 
Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
 
 
 
Article 12. Quota tributària 
 
Les bases de percepció i els tipus de gravamen quedaran determinats en la tarifa següent: 
 

A) COMERCIALS 
 
 

1.- Hotels, fondes, pensions. Residències, clíniques, hospitals i centres mèdics 
 
Fins a 500 m² 1.198,48 €
De 501 a 2.000 m² 1.797,71 €
De més de 2.000 m² 2.696,58 €
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2.- Discoteques, cinemes, bingos i similars  
  
Qualsevol superfície 645,41 €
 
 
3.- Restaurants, bars, cafeteries i similars 
 
Fins a 120 m² 276,56 €
De 121 a 250 m² 645,41 €
De més de 250 m² 1.198,51 €
 
 
4.- Supermercats 
 
Fins a 500 m² 921,96 €
De 501 a 1.000 m² 1.198,51 €
De 1.001 a 2.500 m² 2.197,40 €
De més de 2.500 m² 3.296,12 €
 
 
5.- Altres comerços, serveis i indústries 
 
Fins a 75 m² 224,02 €
De 76 m² a 500 m² 276,55 €
De 501 a 1.000 m² 460,99 €
De 1.001 a 2.500 m² 709,95 €
De 2.501 a 5.000 m² 1.012,70 €
De més de 5.000 m² 1.318,35 €
 
 
6.- Museus i teatres  
 
Qualsevol superfície 276,55 €
 
7. - Establiments de menjar ràpid amb venda per consum exterior 
 
Fins a 120 m²  540,80 €
De 121 a 250 m²  909,65 €
De més de 250 m²  1.462,73 €
 
 
 

B) POLÍGON. Englobarà totes les activitats del polígon industrial excepte les 
activitats recreatives. 
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La quota a aplicar serà  

 
 

Fins a 500 m² 265,80 €
De 501 a 1.000 m² 443,09 €
De 1.001 a 2.500 m² 620,32 €
De 2.501 a 5.000 m² 884,80 €
De més de 5.000 m² 1.151,88 €
 
 
 
Article 12.1. Pagament per generació 
 
L’import corresponent al pagament per generació se sumarà a la corresponent tarifa 
segons els metres quadrats de l’activitat. 
 
El pagament per generació s’aplicarà a les tarifes comercial (A) i del polígon (B) de les 
activitats que disposin de contenidors cedits per l’Ajuntament, per dipositar la fracció de 
rebuig amb xip identificador i de pesatge.  
Es cobraran les tones de rebuig generades, segons els pesatges que consten en el 
Departament de Medi Ambient de l’any anterior, mitjançant liquidació complementària a la 
del rebut del padró.  
 
El preu del rebuig és de 57,33 €/tona més el preu del cànon que estableix l’Agència de 
Residus de Catalunya (53,10 €/tona).  
 
En el cas de no disposar de dades, en les activitats ubicades en sòl classificat com a clau 
industrial, l’import mínim serà de 94,94 €. 
 

En el cas que es produeixi una disminució del rebuig generat per una activitat respecte dels 
valors contrastats corresponents als anys anteriors, ja sigui pel fet d’acollir-se a la gestió 
privada dels residus com per la disminució dels residus, s’haurà de presentar l’estudi de 
producció real de residus degudament acreditat per una auditoria d’empresa especialitzada. 
 
Una vegada aprovat per l’Ajuntament el nou import del cànon, tindrà efectes a partir de l’1 
de gener de l’any següent. 
 
Aquesta auditoria tindrà una vigència de dos anys. 
 

Article 13. Exempcions o Reduccions de la quota per recollida selectiva amb gestors 
autoritzats 
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Les quotes tributàries podran ser objecte d’exempció o de reducció sempre i quan les 
activitats subjectes al servei de recollida obligatòria acreditin disposar d’un sistema de 
gestió de residus per empresa degudament autoritzada per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
  
Aquesta reducció s’aplicarà únicament sobre la part de la quota no corresponent al 
pagament per generació. 
 
Es podran acollir a l’exempció total de la taxa de recollida per la prestació dels serveis de 
recepció obligatòria els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de la totalitat 
dels seus residus assimilables a urbans a través de gestors autoritzats. Per tal de conèixer 
la generació total de residus de l’activitat es prendrà com a referència les dades del 
projecte d’activitats que consta a l’Ajuntament. En el cas que s’acrediti la recollida d’una 
part dels residus, la reducció es calcularà de forma percentual.  
 
En el cas que l’Ajuntament no disposi d’informació sobre la generació de residus de 
l’activitat, es podran acollir a l’exempció total de la taxa de recollida per la prestació dels 
serveis de recepció obligatòria els subjectes passius que acreditin la recollida selectiva de 
la totalitat dels seus residus a través de gestors autoritzats amb una periodicitat mínima 
quinzenal o amb un mínim de 24 recollides anuals repartides en tot l’any. Es calcularan de 
forma percentual les reduccions que acreditin recollides amb una periodicitat o número de 
recollides anuals inferior a les establertes. La reducció aplicable a cada grup, d'acord amb 
la fracció de residus que s'acrediti que es gestiona per gestor privat, serà la que s'expressa 
en el quadre següent: 
 

Acredita recollida amb 
una periodicitat 

quinzenal 
Reducció 

Cartró i Paper 20 % 
Envasos i Vidre 20 % 

Orgànica 25 % 
Rebuig 35 % 

 
La no subjecció o reducció ha de ser sol·licitada, cada exercici, expressament pel subjecte 
passiu, adjuntant a la sol·licitud, entre altres, la documentació següent: 
 

- Contracte amb l’empresa gestora de residus autoritzada per l’Agència de Residus de 
Catalunya amb indicació de l’adreça d’Igualada corresponen a l’activitat. 

- Factures i/o fulls de seguiment dels residus gestionats on consti clarament el tipus 
de residu, la codificació del mateix, el pes i la data de recollida amb l’adreça 
d’Igualada corresponen a l’activitat. 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

139 

- Certificat del gestor de residus acreditat per l’Agència de Residus de Catalunya amb 
indicació dels pesos anuals gestionats per fracció en el centre productiu amb 
indicació de l’adreça d’Igualada. 

- Relació dels contenidors de recollida per a cada fracció dels residus assimilables a 
urbans. 

- Plànol amb la situació dels contenidors del punt anterior. 
 
Només s’acceptaran codis de residus catalogats com a municipals o assimilables, segons 
el Codi Europeu de Residus o el Codi Català de Residus. 
 
La sol·licitud de reducció s’haurà de presentar abans del 31 de març de cada any i caldrà 
justificar el número de recollides anuals de cada fracció de l’any natural anterior. 
 
 
Article 14. Reducció per prevenció de residus  
 
 
1. Reducció per ús de la deixalleria  
 
Gaudiran d’una reducció a la taxa tots els subjectes passius domiciliaris que portin els 
residus municipals no ordinaris i voluminosos que generin a les deixalleris fixa i/o mòbil 
municipals, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent: 
 
Nombre d’aportacions anuals a la deixalleria fixa i/o 

mòbil Reducció 

De 0 a 2 entrades 1 % 

3 entrades 3 % 

4 entrades 4 % 

5 entrades 5 % 

6 entrades 6 % 

7 entrades 7 % 

8 entrades 8 % 

9 entrades 9 % 

10 entrades 10 % 
 
El percentatge de reducció s’aplicarà sobre la quota íntegra de la taxa del subjecte passiu. 
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No s’aplicarà la reducció a les aportacions de residus que siguin objecte de recollida 
selectiva mitjançant contenidors ubicats a la via pública ( vidre, paper-cartro, envasos 
lleugers, matèria orgànica o resta ). Tampoc per la recollida de roba o residu tèxtil. 
 
Tan sols es tindran en compte les aportacions que es facin amb la identificació d’ususari 
mitjançant la targeta de servei. 
 
Les activitats comercials i industrials queden excloses d’aquesta reducció. 
 
A efectes d’aquesta reducció es computaran el nombre d’aportacions que es duguin a 
terme durant l’any natural anterior. 
 
Aquesta reducció no se sumarà a les anteriors quan aquestes assoleixin el 100% 
 
 
2. Reducció per col·laborar amb el Banc de Queviures d’Igualada 
 
Gaudiran d’una reducció de la taxa els subjectes passius d’origen comercial que realitzin 
aportacions al Banc de Queviures d’Igualada, amb els supòsits següents: 
 

• Les aportacions han de ser d’aliments orgànics aprofitables 
• Caldrà efectuar l’aportació en correctes condicions d’higiene i segons les normes de 

funcionament del Banc de Queviures. 
• En el moment de realitzar l’aportació, es farà servir la targeta de la deixalleria perquè 

l’aportació quedi registrada. 

 
 
 
La reducció aplicada seguirà el criteri següent: 
 

Nombre d’aportacions anuals al Banc de 
Queviures d’Igualada Reducció 

Col·laborar amb el Banc de Queviures d’Igualada Fins al 15 % 

Entre 1 i 5 aportacions  5 % 
Entre 6 i 10 aportacions  10 % 
Més de 10 aportacions  15 % 

 
El percentatge de reducció ambiental s’aplicarà sobre la quota íntegra de la taxa del 
subjecte passiu. 
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Per tal de determinar quins subjectes passiu compleixen els requisits mencionats, el 
departament responsable de l’Ajuntament de la gestió del Banc de Queviures efectuarà 
l’informe a finals d’any indicant quines aportacions poden ser objecte a reducció. 
Tan sols es tindran en compte les aportacions que es facin amb al identificació d’ususari 
mitjançant la targeta de deixalleria durant l’any natural anteior. La reducció s’aplicarà 
automàticament un cop rebut l’informe del departament responsable de l’Ajuntament. 
 
Les activitats industrials també poden sol·licitar aquesta reducció. En aquest cas, el subjete 
passiu l’ha de sol·licitar en cada exercici, abans del 31 de març. 
 
Aquesta reducció no se sumarà a les anteriors quan aquestes assoleixin el 100% 
 
 
3. Reducció per col·laborar amb el Banc d’Articles Reutilitzables 
 
Gaudiran d’una reducció a la taxa els subjectes passius d’origen domiciliari i comercial que 
realitzin aportacions al Banc d’Articles Reutilitzables d’Igualada, amb els supòsits següents 
: 
 
 

• Les aportacions es realitzaran amb concertació prèvia 
• En el moment de realitzar l’aportació, es farà servir la targeta de la deixalleria perquè 

l’aportació quedi registrada. 
• Caldrà efectuar l’aportació en correctes condicions d’higiene i segons les normes de 

funcionament del Banc d’Argícles Reutilitzables. 
• Les aportacions hauran d’estar en bones condicions, per ser aprofitables. 

 
 
La reducció aplicada seguirà el criteri següent: 
 

Nombre d’aportacions anuals al Banc 
d’Artícles Reutilitzables Reducció 

Entre 1 i 3 aportacions  4 % 
Entre 4 i 6 aportacions  6 % 
Més de 6 aportacions  10 % 

 
El percentatge de reducció ambiental s’aplicarà sobre la quota íntegra de la taxa del 
subjecte passiu. 
 
L’Ajuntament tindrà en compte l’informe del Banc d’Articles Reutilitzables que computarà 
només les aportacions que compleixin tots els requisits. 
 
Les activitats industrials queden excloses d’aquesta reducció. 
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Tan sols es tindran en compte les aportacions que es facin amb la identificació de l’usuari 
mitjançant la targeta de la deixalleria durant l’any natural anterior. La reducció s’aplicarà 
automàticament un cop rebut l’informe del departament responsable de l’Ajuntament. 
 
Aquesta reducció no se sumarà a les anteriors quan aquestes assoleixin el 100% 
 
 
4. Altres bonificacions ambientals 
 
1.  Gaudiran d’una reducció d’un 10% de la quota de la taxa de residus els subjectes passius 

d’origen comercial que tinguin com a activitat principal la venda a granel o sense envàs, 
principalment d’aliments. Per tal de concorrer a la reducció caldrà enviar una fotografía o altra 
documentació requerida en el moment de la sol·licitud, que certifiqui aquest fet allà on sigui 
indicat per l’Ajuntament, qui procedirà a la seva validació. 
 
La reducció ha des ser sol·licitada, cada exercici, expressament pel subjecte passiu abans del 
31 de març, adjuntant a la sol·licitud, entre d’altres, la documentació justificativa sol·licitada ( 
fotografia o altres). Aquesta reducció no es sumarà a les anteriors quan aquestes assolexin el 
100% 
 

2.  Gaudiran d’una reducció d’un 10% de la quota de la taxa de residus els subjectes passius que 
disposin d’un Pla de Prevenció de residus o Pla d’Economía Circular per la seva empresa o 
negoci. El Departament de Medi Ambient indicarà a aquells subjectes passius interessats, els 
continguts mínims del mateix. 

 
 
Apartats mínims Pla Prevenció: 
 

1. Diagnosi de la generació de residus 
2. Objectius de la prevenció de residus, per tipus de fracció 
3. Accions a empendre per assolir la reducció 
4. Anàlisi econòmica de les accions del Pla 
5. Calendari d’execució del Pla 

 
Apartats mínims del Pla d’Economía Circular: 
 

1. Diagnosi de certs vectors ambientals ( residus, energia, aigua, mobilitat, 
etc. ) 

2. Objectius del Pla d’Economía Circular 
3. Accions a empendre per avançar cap a l’Economía Circular. 
4. Anàlisi econòmica de les accions del Pla 
5. Calendari d’execució del Pla 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

143 

 
Per poder optar a la reducció, caldrà fer el lliurament del document sencer del Pla al 
Departament de Medi Ambient (amb indicacions del calendari de realització). Anualment 
caldrà enviar un document de seguiment del mateix, i quan el Pla hagi vençut, caldrà enviar 
l’actualització del mateix si es vol segui rebent la reducció. 
 
 
La reducció ha de ser sol·licitada cada exercici, expressament pel subjecte passiu abans 
del 31 de març adjuntant a la sol·licitud, entre d’altres, la documentació justificativa 
sol·licitada. Aquesta reducció no se sumarà a les anteriors quan aquestes assoleixin el 
100%. 
 
3.  Gaudiran d’una reducció sobre la quota de la taxa de residus els centres educatius que 

realitzin la reutilització dels llibres de text en alguna de les seves línies. A continuació 
s’especifiquen els criteris aplicats: 
 

Nombre de línies del centre participants de la 
reutilització de llibres de text Reducció 

Més del 50% de les linies 15 % 
 
 
Seran els propis centres educatius els que hauran de sol·licitar l’esmentada reducció. 
 
Serà el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament l’encarregat de validar anualment les 
dades facilitades pels diferents centres. 
 
La reducció ha de ser sol·licitada cada exercici, expressament pel subjecte passiu abans 
del 31 de març, adjuntant a la sol·licitud, entre altres, la documentació justificativa 
sol·licitada. Aquesta reducció no se sumarà a les anteriors quan aquestes assoleixin el 
100%. 
 
4.  Gaudiran d'una reducció del 5% sobre el pagament de la taxa d’escombraries aquells 

habitatges que acreditin que durant l'exercici anterior s'han autogestionat la brossa orgànica 
(autocompostatge) en condicions que no causin molèsties als veïns, ni problemes higiènics de 
cap mena. 
 
Per tal de concórrer a la reducció caldrà enviar una fotografia o alta documentació requerida en 
el moment de la sol·licitud, que certifiqui aquest fet allà on sigui indicat per l’Ajuntament, qui 
procedirà a la seva validació. 
 
La bonificació ha de ser sol·licitada cada exercici, expressament pel subjecte passiu abans del 
31 de març, adjuntant a la sol·licitud, entre altres, la documentació justificativa sol·licitada. 
Aquesta reducció no se sumarà a les anteriors quan aquestes assoleixin el 100%. 
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L’Ajuntament podrà comprovar mitjançant inspecció les peticions de bonificació rebudes. 
 
 
Article 15.  Acreditació i període impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport, tractament i eliminació de residus 
comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei  s’estengui a diversos exercicis, l’acreditació de la taxa 
tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.  

 
3. Respecte al prorrateig, es regirà segons el que preveu l’Ordenança general. 
 
 
Article 16. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol.licitin la prestació del  servei de 
recollida, tractament i eliminació de residus comercials estan obligats a practicar l’autoliquidació 
de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la sol.licitud del 
servei. 

 
Per a exercicis següents, mentre no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, 
la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període 
que aquest determini. 
 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que no 
acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 31 de desembre de 
l’exercici anterior figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i eliminació 
d’escombraries comercials exigible en aquella data,  romandran integrats al padró fiscal que, 
per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament. 
  
 
Article 17. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària i 
l’Ordenança general. 
 
 
Article 18. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o parcialment  
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
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2. L'organisme de gestió tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir 
la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'organisme de gestió tributària 
s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals 
correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la 
Diputació. 
 
 
Disposició transitòria. 
 
Transitòriament, el primer any d’aplicació de la taxa amb reducció, es tindran en compte les 
aportacions realitzades des del lliurament de la targeta. 
 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'Ordenança i de les referències que 
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.6. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública 
  
  
Article 1r.  Fonament i naturalesa 
 
 
En ús de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta Ordenança 
fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat Reial decret 2/2004 i 
els articles 70 i 71 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial. 
  
Article 2n.  Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa: 
 
1. la prestació del servei de retirada de vehicles, quan els seus conductors no ho fan i concorren 
alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la circulació 
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública 
c) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial 
 
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal per 
l’interessat 
 
 
 
Article 3r.  Subjecte passiu 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats, que estan obligats a pagar les 
tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció 
comesa. 
 
 
Article 4t. Responsables 
 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
 
Article 5è.  Tarifes 
 
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents: 
 
1.- Fins al setè dia en dipòsit i custòdia s’acreditarà una tarifa diària segons el detall següent: 
 
 Drets 

d’enganxament 
Per retirada i 
transport 

Per dipòsit I 
custòdia    Tarifa 
diària (*) 

1. Bicicletes i ciclomotors 32,39 € 51,85 € 3,97 €
2. Motocicletes, tricicles, motocarros i 
semblants 70,76 € 113,37 € 7,85 €
3. Automòbils de turisme, camions i similars 
fins a 2500 Kg PMA    70,76 € 113,37 € 21,45 €
4. Tota mena de vehicles amb PMA fins a 
5000 Kg    79,61 € 166,27 € 23,92 €
5. Tota mena de vehicles amb PMA superior 
a 5000 Kg.  493,79 € 592,65 € 47,84 €
6.Mobles, estris, runes semovents o 
qualsevol altre element no previst en els 
apartats anteriors  10,77 € 2,53 €
 
* La tarifa per dipòsit i custòdia s’acreditarà a partir de les 24 h de la retirada. 
 
 
2.- A partir del setè dia en dipòsit i custòdia s’acreditarà una quota mensual, irreduïble, segons el 
detall següent: 
 
 
 Per dipòsit I 

custòdia    Tarifa 
mensual 

1. Bicicletes i ciclomotors 10,00 €
2. Motocicletes, tricicles, motocarros i 
semblants 20,00 €
3. Automòbils de turisme, camions i similars 
fins a 2500 Kg PMA 60,00 €
4. Tota mena de vehicles amb PMA fins a 
5000 Kg 60,00 €
5. Tota mena de vehicles amb PMA superior 
a 5000 Kg. 120,00 €
6.Mobles, estris, runes semovents o 
qualsevol altre element no previst en els 
apartats anteriors 10,00 €
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Article 6è.  Normes de gestió i recaptació 
 
 
El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. L'import de la taxa es fa 
efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o 
l’organisme encarregat de la gestió. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes 
restringits oberts amb aquest objecte.  
 
Article 7è.  Infraccions i sancions 
 
Els treballadors encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la 
defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització 
consegüent d'acord amb les disposicions legals vigents. 
 
Disposició final 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.7 Taxa per utilització de la  bàscula  pública 
              
Article 1r. Concepte 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19  del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix 
la taxa per utilització de la bàscula pública, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 
2/2004. 
 
Article 2n. 
 
Constitueix el fet imposable la utilització de la bàscula pública. 
 
Article 3r. 
 
El servei, per tenir caràcter públic, haurà de prestar-se indefectiblement a requeriment de la 
persona interessada a utilitzar-lo, i acreditarà uns drets d'acord amb la tarifa següent: 
 
De 0 a 20.000 kg 3,41 € 
de 20.001 a 30.000 kg 3,73 € 
Superiors a 30.000 kg 8,35 € 
camions amb remolc 8,73 € 
camions amb tràiler 8,73 € 
 
Article 4t. 
 
Els drets fixats en la tarifa present s'acreditaran en el mateix acte de realitzar-se el servei, se 
n'haurà de satisfer l’import contra el lliurament del tiquet corresponent. 
 
Article 5è. 
 
Constitueix defraudació d'aquesta Ordenança qualsevol acte o omissió per part del contribuent per 
eludir o minorar el pagament dels drets que s'hi estableixen. Es considerarà infracció simple el 
compliment defectuós de les obligacions que resultin per utilització del servei. 
 
Article 6è. 
 
La defraudació es castigarà d'acord amb la Llei general tributària. 
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Disposició final 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.8.- Taxa per utilització dels serveis de la deixalleria municipal 
                 
 
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per utilització dels serveis de gestió de la deixalleria municipal, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de 
l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització dels serveis de la deixalleria 
municipal per dipositar de forma selectiva els residus municipals admesos.  
 
 

Article 3r. Subjectes passius 
 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que facin ús del 
servei de deixalleria i superin les limitacions de pes que es determinen en aquesta 
Ordenança. 
 
 
 Article 4rt. Quota tributària 
 
El servei tindrà caràcter gratuït en els supòsits recollits en el Reglament d’explotació de la 
deixalleria municipal. En la resta de casos, el productor o posseïdor de residus haurà de 
satisfer l’import corresponent d’acord amb les taxes següents: 
 
 

Residu Límit anual  
exempt de tarifa Tarifa 

Terres i runes 1.000 kg 0,10€/kg 

Fustes 1.000 kg 0,10€/kg 

Voluminosos i rebuig 1.000 kg 0,10€/kg 

Esporga (restes vegetals) 1.000 kg 0,10€/kg 

Pneumàtic bicicleta 2 unitats 1,48€/unitat 

Pneumàtic moto o cotxe 2 unitats 2,27€/unitat 
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Pneumàtic camió 2 unitats 4,58 €/unitat 

Matalassos  2 unitats 15,86 € / unitat 

Saca de poda  --- 2,11 €/unitat 

 
 

Article 5. Sistema de cobrament 
 
Mentre no es posin en funcionament les Targetes de servei, per al cobrament de les taxes 
la deixalleria emetrà un tiquet que s’haurà de fer efectiu al número de compte que consti en 
el mateix, prèviament al lliurament dels residus.  
 
A partir del moment que l’Ajuntament posi a disposició dels usuaris targetes de servei, el 
cobrament de les taxes es realitzarà a través d’aquesta targeta. Qualsevol usuari que aporti 
residus a la deixalleria, haurà de presentar la targeta de serveis a l’entrada de la deixalleria, 
i en el cas de superar els límits anuals establerts en l’article anterior, assumir la 
corresponent taxa d’utilització de la deixalleria. 
 
El total de les taxes per utilització de la deixalleria, es cobraran mitjançant liquidació 
complementària a la del rebut del padró d’escombraries.  
 
Aquesta targeta haurà estat expedida prèviament per l'Ajuntament i anirà vinculada a la 
referència cadastral de l'immoble objecte de la taxa d'escombraries. 
 
El subjecte passiu de la taxa d'escombraries haurà de sol·licitar una targeta de servei que 
es considerarà com a targeta principal, que haurà d'expedir-se en el termini màxim d'un 
mes des de la sol·licitud, alhora els familiars o altres persones relacionades que acreditin 
viure al domicili, podran demanar fins un màxim de dues targetes subordinades a la targeta 
principal i per tant vinculades a la mateixa referència cadastral. Els interessats hauran de 
sol·licitar les targetes a l'Ajuntament d’Igualada, pels canals presencials o electrònics 
existents. 
 
 

Article 6è. Defraudació  
 

Constitueix defraudació d'aquesta ordenança qualsevol acte o omissió per part del 
contribuent per eludir o minorar el pagament dels drets que s'hi estableixen. Es considerarà 
infracció simple el compliment defectuós de les obligacions que resultin per utilització del 
servei. 
 
La defraudació es castigarà d'acord amb la Llei general tributària. 
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      Disposició final 
 
  

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.9.- Taxa per aprofitaments i serveis dels mercats municipals 
 
 Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
municipi estableix el preu públic per l'aprofitament i serveis dels mercats municipals. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
 Constitueix el fet imposable d'aquesta exacció: 
 a) La utilització dels diversos serveis establerts, en el mercat que es detallen a les tarifes. 
 b) La utilització d'instal·lacions i béns municipals destinats al servei del mercat. 
 
 Article 3r. Obligació de contribuir-hi. 
 
 1. Obligació de contribuir-hi. Naixerà a partir del moment en què tingui lloc la prestació els 
serveis o des que utilitzin els béns i serveis. 
 2. Estaran obligats al pagament les persones naturals o jurídiques sol·licitants dels serveis 
o usuaris dels béns i instal·lacions. 
 
Article 4rt. Bases i tarifes 
 
Les bases de percepció i tarifes quedaran determinades en la forma següent: 
 
MERCAT SEDENTARI 
 
A) En concepte de quota per atendre les despeses de manteniment:  
     Llocs interiors que no constitueixen xamfrà, per mes  57,53 € 
     Llocs interiors que formen xamfrà, per mes   68,99 € 
     Llocs exteriors, per mes   114,91 € 
     Llocs destinats a magatzem, per mes 6,46 € 
B) En concepte d'utilització de la cambra frigorífica, per m3 i mes 15,17 € 
 
 
 Article 5è. Concessió de parades 
 
Les autoritzacions  i concessions de llocs es verificarà de conformitat amb la legislació vigent 
sobre patrimoni de les administracions públiques i amb subjecció al Reglament dels mercats 
municipals i al reglament  regulador del mercat de venda no sedentària del municipi d’Igualada, i 
també per les normes generals que aprovi l'Ajuntament, de conformitat amb l'esmentada 
legislació, queden fixats els imports, a aquest efecte, de la manera següent: 
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A. MERCAT SEDENTARI 
 

CONCESSIÓ FINS EL 22.03.2023 
Llocs que constitueixen xamfrà  734,54 €
Llocs que no formen xamfrà  712,88 €
Llocs exteriors  2.249,61 €
Llocs destinats a magatzems  7,44 €/m2

 
 

CONCESSIÓ PEL TERMINI D’UN ANY 
Llocs interiors que no constitueixen xamfrà          961,64 €
Llocs interiors que formen xamfrà           990,81 €
Llocs exteriors      1.517,28 €
Llocs destinats a magatzem, per m2       10,05 €/m2

 
Llicència pel termini d’un mes*  102 €/mes/mòdul 
 
*Aquesta llicència podrà prorrogar-se com a màxim fins a tres mesos, transcorreguts els quals el 
titular de la llicència, d’estar interessat en  mantenir la seva activitat en el mercat sedentari, haurà 
de sol·licitar la concessió pel termini d’un any o la concessió fins el 22.03.2023. La taxa inclou el 
manteniment de la parada i les despeses d’electricitat. 
 
Autorització per utilització puntual de parades  5,40 €/ml/dia
 
Autorització cessió temporal concessió (article 26 Reglament mercat)        225,63 €
 
 
B. MERCAT NO SEDENTARI 
 
1. Espais destinats a venedors ambulants, per metre lineal i dia de mercat  2,40 € 
2. Espais destinats als agricultors d'Igualada i comarca per a la venda de la 
seva pròpia collita 
2.1. Fixos.- Per metre lineal i dia de mercat 1,95 € 
2.2. Eventuals.- Per metre lineal i dia de mercat 1,25 € 
 
 
No es consideraran a aquests efectes dies de mercat i, per tant, no meritarà l’import que 
correspongui, els dies festius en què no es dugui a terme el mercat no sedentari ni els dies en 
què concorrin causes meteorològiques o d’altres que impedeixin el desenvolupament del 
mercat no sedentari. L’apreciació d’aquestes causes correspon a l’Ajuntament d’Igualada. 
 
 
El temps de durada de la concessió o de la llicència es fixarà en el moment d'atorgar-la, ja sigui 
per adjudicació directa o en règim de concurrència.  
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En les adjudicacions per subhasta hom s'atindrà al que es disposa en la normativa reguladora del 
patrimoni de les administracions públiques, essent el tipus base de licitació serà l'establert amb 
anterioritat en funció del lloc o llocs dels quals es tracti. 
En els traspassos per actes "intervivos", el cessionari i el nou adquiridor hauran de notificar 
conjuntament a l'Ajuntament, en la seva sol·licitud, el preu convingut en el traspàs, a l'efecte que 
es pugui exercitar el dret de tempteig en el termini dels trenta dies següents a la notificació, o, si 
no, liquidar per drets d'expedició el 20 per 100 del preu declarat. 
En els casos de traspàs mitjançant permuta o donació, el cessionari i l'adquiridor estaran obligats 
a declarar el seu valor. 
 
En el supòsit que el valor declarat fos inferior a l'import vigent a l'efecte de la concessió o no es 
declari cap valor, la liquidació es practicarà en base al preu de concessió. 
Els traspassos entre pares i fills i entre cònjuges no estaran subjectes al tràmit del dret de tempteig 
establert anteriorment i gaudiran d'una bonificació del 90% sobre el valor del traspàs. 
En els casos de canvi de titularitat de la parada per defunció de l'adjudicatari hom s'atindrà al que 
disposa l'apartat 1r. de l'art. 25 del Reglament dels mercats municipals i de marxants d’Igualada i 
no estarà subjecte al pagament de traspàs. 
 
Article 6è. Pagament i notificació 
 
1.- Les quotes exigibles pels serveis regulats en l'ordenança present, es faran 
efectives de la forma següent: 
 

A. MERCAT SEDENTARI  
 

a) Quant a les tarifes per a la utilització puntual de les parades, que figuren el l’article 5,  
s’haurà d’efectuar el pagament en el moment de presentar la sol·licitud d’ocupació. 

 
b)  Quant a les tarifes que figuren a l’article 4, relatives a les despeses de manteniment 

de les parades, s’hauran d'ingressar amb caràcter bimensual, mitjançant la 
domiciliació bancària del rebut, el qual es carregarà els dies següents: 20 de gener, 
20 de març, 20 de maig, 20 de juliol, 20 de setembre, 20 de novembre o si aquestos 
fossin inhàbils, el següent dia hàbil posterior. 

 
En cas de no domiciliar-se el rebut el pagament es farà efectiu a les entitats 
col·laboradores que consten a la liquidació o on line en l’adreça electrònica que 
també figura en la liquidació, essent els terminis de pagament els dies següents: 20 
de gener, 20 de març, 20 de maig, 20 de juliol, 20 de setembre, 20 de novembre o si 
aquestos fossin inhàbils, el següent dia hàbil posterior. 

c) Quant a les tarifes que figuren a l’article 4, relatives a  la utilització de la cambra 
frigorífica, s’hauran d’ingressar amb caràcter mensual, mitjançant la domiciliació 
bancària del rebut, el qual es carregarà el dia 20 de cada mes o si aquest fos inhàbil, 
el següent dia hàbil posterior. 
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En cas de no domiciliar-se el rebut el pagament es farà efectiu a les entitats 
col·laboradores que consten a la liquidació o on line en l’adreça electrònica que 
també figura en la liquidació, essent els termini de pagament els dia 20 de cada mes 
o si aquest fos inhàbil, el següent dia hàbil posterior. 

d) Quant a les tarifes que figuren a l’article 5 per a la concessió de les parades i per a la 
cessió temporal d’aquestes, el licitador disposa de quinze dies hàbils per a fer efectiu 
la totalitat del preu de la concessió a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Igualada, 
prèviament a la formalització de la concessió o l’autorització de la cessió temporal. 

 
B. MERCAT NO SEDENTARI 
a) Quant a les tarifes per a la utilització eventual de les parades s’hauran d'ingressar en 

el moment d’instal·lar-se la parada. 
 
b) Quant a la resta de tarifes s’hauran d'ingressar per trimestres anticipats, mitjançant 

la domiciliació bancària del rebut, el qual es carregarà els dies següents: 20 de 
gener, 20 d’abril, 20 de juliol i 20 d’octubre o si aquestos fossin inhàbils, el següent 
dia hàbil posterior. 

 
En cas de no domiciliar-se el rebut el pagament es farà efectiu a les entitats 
col·laboradores que consten a la liquidació o on line en l’adreça electrònica que 
també figura en la liquidació, essent els terminis de pagament els dies següents: 20 
de gener, 20 d’abril, 20 de juliol i 20 d’octubre o si aquestos fossin inhàbils, el 
següent dia hàbil posterior. 

 
2.- De conformitat amb el que estableix l’art. 102.4 de la Llei General Tributària no serà 
preceptiva la notificació expressa de la liquidació. 
 
 Article 7è. 
 
 El control del pagament dels drets expressats s'efectuarà per part de la Tresoreria de 
l'Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 Article 8è. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes al seu temps, es faran efectives per via de constrenyiment, 
d'acord amb el Reglament general de recaptació. 
 
 Article 9è. Partides fallides. 
 
 Es consideraran partides fallides, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel 
procediment de constrenyiment, per a la declaració de les qual es formalitzarà l'expedient oportú 
d'acord amb el previst en el Reglament de recaptació vigent. 
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 Disposició final 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.10.- Taxa per a la recollida d’animals domèstics abandonats. 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de 
la Llei  7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Ajuntament 
estableix la taxa per la recollida d’animals domèstics abandonats, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial 
Decret Legislatiu 2/2004. 
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix l’objecte de la taxa la prestació dels serveis de recollida i custòdia d’animals 
abandonats. 
 
 
Article 3r.- Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament les persones o entitats que hagin perdut un animal i el reclamin, els 
que havent-los abandonat voluntàriament hagin estat localitzats i els que en vulguin adoptar 
algun. 
 
Article 4t.- Tarifes 
 
Les tarifes són les que s’assenyalen en l’annex d’aquesta ordenança. 
 
 
Disposició final 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
 

Taxa per la recollida d’animals domèstics abandonats 
 

Recollida d’un animal abandonat 102,32 €

Allotjament per dia:  

-Gossos 4,96 €

-Gats 1,71 €

Gestió de fitxes 7,58 €

Cartilla sanitària 2,85 €

Vacuna Ràbia 24,77 €

Vacuna Heptavalent 84,71 €

Vacuna Ràbia i Heptavalent 52,43 €

Desparasitació interna 2,85 €

Identificació amb Microxip 54,36 €

Eutanàsia  35,28 €

Vasectomia 148,71 €

Lligament trompes: 

-gossa petita o gat 178,28 €

-gossa grossa 247,86 €

Esterilització per adopció 0 €

Gossos problemàtics: increment amb 

-Visita veterinària 49,57 €

-Seguiment del gos que hagi mossegat 100,09 €

-Seguiment i Certificat Oficial Veterinari 119,19 €

 

Recollida d’animals del centre pels seus propietaris o tercers 

 

S’hauran de satisfer les despeses ocasionades per l’animal d’acord amb la tarifa de preus més 

amunt indicada. 
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IV.1.11.- Taxa per la llicència d’autotaxi 
  
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o 
autoritzacions administratives d’autotaxis, que es regirà per la present Ordenança. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les 
activitats que, en relació amb les llicències de taxis a què fa referència la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi i l'Ordenança municipal reguladora del servei del taxi, s'assenyalen a continuació: 
  
a) Concessió i expedició de llicències 
 
b) Autorització per a la transmissió de llicències 
 
c) Expedició del permís municipal de conductor de taxi 
 
d) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de 

tipus voluntari o per imposició legal. 
 

e) Revisió dels vehicles afectes al servei. 
 
f) Expedició dels talonaris de rebuts autoritzats per l'Ajuntament d'Igualada. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les 
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General 
Tributària, següents: 
 
1. La persona, física o jurídica, a favor de la qual s'atorgui la llicència o s'autoritzi la transmissió 

d'aquesta llicència. 
 
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisió, i el que 

adquireixi talonaris de rebuts.  
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Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
  
Article 5è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del 
servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
 
Epígraf primer.  
Concessió i transmissió de llicències 255,00 €
 
Epígraf segon. 
Expedició del permís municipal de conductor de taxi 95,59 € 
 
Epígraf tercer.  
Substitució de vehicles 21,73 € 
 
 
Article 6è. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
  
Article 7è. Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres 

a), b), c) i d) de l'article 2n, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la 
llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o que autoritzi la substitució del 
vehicle. 

 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles i d'expedició de talonaris de 

rebuts, la taxa s'acreditarà en el moment que s'iniciï aquella prestació i s'entendrà, a 
aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests es sol·liciten. 

  
  
Article 8è. Declaració en ingrés 
 
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa 

s’efectuaran a instància de part. 
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2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti i s'hagin 

realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de liquidació per a ingrés 
directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament 
General de Recaptació. 

  
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i  
l’Ordenança General. 
 
Disposició final 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.1.12.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa 
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i  a l’empara del previst als 
articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment  previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, 
que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o 
realitzin en el terme municipal d’Igualada s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb 
les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides 
als ajuntaments per l’article 84,  84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, 
per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de 
normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats 
d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i 
les empreses.  
 
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 
 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que 
fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
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Article 4. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti 
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No estaran subjectes a la taxa per llicència d'obertura d'establiments, però hauran de 

proveir-se d'aquesta, els trasllats forçosos, entenent-se per aquests, els que tinguin la 
seva causa en expedient d'expropiació, enderrocament d'edifici o edificació de solars en 
què no es faci ús del dret de retenció, necessitat del local per a si o per a la seva indústria 
per part del propietari, o sinistre de l'immoble que el faci inhabitable. El dret a obtenir 
l'exempció caducarà als tres mesos d'efectuat el trasllat sense haver-la sol·licitat.  

 
2. Es concedirà  una bonificació del 50 per cent de la quota d’aquesta taxa per als locals 

comercials en finques situades en carrers que hagin estat objecte d’imposició de 
contribucions especials a partir de la data 20 de novembre de 2001.  
El període de gaudiment d’aquesta bonificació serà  de 2 anys a partir de la data 
d’imposició de les contribucions especials.  
En el cas de locals comercials en finques situades en carrers que hagin estat objecte 
d’imposició de contribucions especials des de 20 de novembre de 2001 i fins a la data 
d’entrada en vigor d’aquesta ordenança,  el període de gaudiment d’aquesta bonificació 
serà de 2 anys a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança.   

 
3. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de  la quota d’aquesta taxa per als locals 

comercials en finques situades en carrers dins l’àmbit territorial del Barri de Sant Agustí 
inclòs en la Llei de Barris. El període de gaudiment d’aquesta bonificació serà el de 
vigència de la Llei de Barris. 

 
4. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota d’aquesta taxa per als  

establiments comercials en que la seva superfície de venda no superi els 75 m2. 
 
5. Es concedirà una bonificació del 75 per cent de la quota de la taxa de tramitació del 

procediment de llicències d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives 
Decret 112/2010, quan l’espectacle tingui un caràcter extraordinari i sigui realitzat per 
entitats i associacions amb seu a la ciutat d’Igualada. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
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CONCEPTE TAXA  
 
Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 

 
 

54,11 € 
 
Sol·licitud informe de prevenció d’incendis, segons Llei 3/2010. 

 
 

116,21 € 
 

 
Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal, 
annex II Llei 20/2009 (noves sol·licituds, trasllats, ampliacions de 
superfície). 

 
*veure 
quadre 
inferior 

 
Tramitació del procediment de modificacions substancials i no 
substancials, sense increment de superfície, llicència ambiental 
annex II Llei 20/2009.  

 
 
 

344,65 € 
 
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia de canvi de titularitat de  llicència ambiental annex II Llei 
20/2009. 

 
 

116,21 € 

 
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia annex III Llei 20/2009 (noves sol·licituds, trasllats, 
modificacions amb  ampliació o no de superfície). 

 
 
 

232,52 € 
 
Tramitació del procediment de  comprovació de comunicació de 
canvi de titularitat annex III Llei 20/2009. 

 
 

116,21 € 
 
Tramitació del procediment de comprovació de les activitats 
mòbils de caràcter temporal (art. 54 Llei 20/2009). 

 
 

232,52 € 
 
Tramitació del procediment de  comprovació de la declaració 
responsable d’activitats econòmiques innòcues i de la 
comunicació prèvia de les activitats econòmiques de baix risc 
(noves, trasllats, ampliacions). Llei 16/2015. 

 
 

232,52 € 

 
Tramitació del procediment de comprovació de la declaració 
responsable i de la  comunicació prèvia de canvi de titularitat 
d’activitats econòmiques innòcues o de baix risc. Llei 16/2015. 

 
 

116,21 € 

 
Actuació de control ambiental inicial realitzat pels Serveis 
Tècnics municipals annexos II i IV Llei 20/2009. 

 
351,41 € 

 
Actuació de control ambiental periòdic realitzat pels Serveis 
Tècnics municipals annexos II i IV Llei 20/2009. 

 
 

351,41 € 
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Verificació del règim d’autocontrols periòdics activitats annex III 
Llei 20/2009. 

 
 

116,21 € 
 
Revisió de la llicència ambiental 

 
232,52 € 

 
Actuacions d’inspecció complementàries d’establiments 

 
116,21 € 

 
Tramitació sol·licitud autorització per a l’emmagatzematge de 
residus especials durant un període superior a sis mesos 

 
116,21 € 

 
 
Tramitació del procediment de llicència d’establiments 
d’espectacles públics i activitats recreatives Decret 112/2010 
(noves sol·licituds, trasllats, modificacions amb ampliació o no  
de superfície). 

 
*veure 
quadre 
inferior 

 
Tramitació del procediment de llicències per a espectacles 
públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Decret 
112/2010 

 
 
 

232,52 € 
 
Tramitació del procediment de llicències d’establiments de règim 
especial  Decret 112/2010 

 
 

232,52 € 
 
Tramitació de llicències provisionals  

 
232,52 € 

 
Tramitació del procediment de comprovació de les 
comunicacions d’establiments d'espectacles públics i activitats 
recreatives previstes al Decret 112/2010 (noves sol·licituds, 
trasllats, modificacions amb ampliació o no  de superfície). 

 
 
 

232,52 € 

 
Tramitació del procediment de comprovació de  comunicació de 
canvi de titularitat establiments d'espectacles públics i activitats 
recreatives Decret 112/2010.  

 
 
 

232,52 € 
Organització d’actuacions en directe en establiments recollits en 
l’annex I del Decret 112/2010 

 
56,41 € 

 
Actuació de control inicial dels establiments oberts al públic 
subjectes a autorització o llicència Decret 112/2010. 

 
 

351,41 
 
Actuació de control periòdic dels establiments oberts al públic 
subjectes a autorització, llicència o comunicació prèvia Decret 
112/2010. 

 
351,41 

 
Revisió de les llicències d’establiments oberts al públic Decret 
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112/2010 232,52 € 
 

 
Tramitació del procediment de llicència centres de culte Llei 
16/2009. 

 
351,41 € 

 
Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 
prèvia de centres de culte Llei 16/2009. 

 
232,52 € 

 
 
Autoritzacions sanitàries segons regulació sectorial 

 
116,21 € 

 
Inspeccions sanitàries d’establiments. 

 
116,21 € 

 
 

Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulades per normativa sectorial distinta de les 
esmentades en els apartats anteriors. 

232,52 € 

Tramitació del procediment de comprovació de declaració 
responsable o comunicació de l’obertura o posada en 
funcionament d’establiments o activitats específiques regulades  
per normativa sectorial distinta de les esmentades en els apartats 
anteriors. 

232,52 € 

 
*Quadre  tramitació llicències ambientals 
 
1. Per a la tramitació de procediment de llicència ambiental municipal, annex 

II Llei 20/2009 –noves sol·licituds, trasllats, ampliacions de superfície-, la 
quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les tarifes següents: 

 
Indústries del cuir compreses en l'agrupació núm. 44 i les dedicades a la 

fabricació en sèrie d'acabats de cuir compreses en el grup 451 de l'agrupació 45, el 
157 per 100 de la quota mínima municipal de l'IAE; Indústries incloses en 
l'agrupació núm. 31, fabricació de productes metàl·lics, grup 311, 312, 313 i núm. 
32 construcció de maquinària i equip mecànic, grups 321, 322 i 329, el 262 per 100 
de la quota mínima municipal de l'IAE; i, la resta d'indústries i activitats, el 210 per 
100 de la quota mínima municipal de l'IAE.  

 
2. Per a la tramitació de procediment de llicència d’establiments d’espectacles públics i 

activitats recreatives Decret 112/2010, la quantia de la taxa serà la resultant 
d’aplicar les tarifes següents: 

 
Les activitats incloses en el grup 671 "Servei d'hosteleria", tributaran a raó 

del 346 per 100 de la quota mínima municipal de l'IAE, augmentada de conformitat 
amb l'escalat següent: 
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En carrers de categoria PRIMERA i SISENA, el 100 per 100. 
En carrers de categoria SEGONA, el  75 per 100. 
En carrers de categoria TERCERA, el  50 per 100. 
En carrers de categoria QUARTA, el  25 per 100. 
En carrers de categoria CINQUENA, el  25 per 100. 
 
 
La resta d’activitats, tributaran a raó  del 230 per 100 de la quota mínima 

municipal  de l'IAE, augmentada de conformitat a l'escalat  segons l'emplaçament 
transcrit  més amunt. 

 
3. La quota mínima a liquidar per a l’obertura d’establiments industrials i 

d’activitats serà de 344,65 €. 
 
4. Per a la tramitació dels procediments de trasllat d’activitats i instal·lacions 
 

En els supòsits de trasllats d’activitats a un altra local, els drets a satisfer 
seran el 50 per 100 dels estipulats. 

 
5. Per a la tramitació dels procediments d’ampliació de les activitats que es 

realitzen en el mateix local. 
 

L'ampliació de les activitats que es realitzen en el mateix local acreditarà 
una nova llicència. Els drets a liquidar per l'interessat es reduiran a la 
diferència entre la que sol·licita i la que correspondria a la que posseeix en 
el moment de concessió de la nova. 
 

6. Per a la tramitació dels procediments d’ampliació en relació amb els 
epígrafs de l’IAE d’activitats i instal·lacions.   
 
Quan existeixi canvi d'epígraf, però l'activitat que es realitza sigui la 
mateixa, o de la mateixa naturalesa, els drets a satisfer es calcularan en 
base a la diferència que resulti entre les quotes mínimes municipals de 
l'IAE actual d'ambdós epígrafs, aplicant a l'esmentada diferència la tarifa 
general que correspongui. 
 

 
 
 
Article 7. Acreditament 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data 
de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la 
formula expressament. 
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2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o 
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència 
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment 
del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la comprovació en 
el cas de les activitats comunicades o les subjectes a declaració responsable. 
 
 
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del 
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o 
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà 
d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa. 
 
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 
 
3. L'ingrés realitzat mitjançant autoliquidació no suposarà la concessió de la llicència, que 
haurà de ser expressament concedida per l'òrgan competent de la corporació  una vegada 
acomplerts els tràmits corresponents. 
 
 
Article 9. Execució subsidiària 
 
1. Les quotes liquidades i no satisfetes dins del període voluntari es faran efectives per via de 
constrenyiment, d'acord amb el Reglament general de recaptació de les hisendes locals, i es 
notificaran les liquidacions amb els requisits previstos en l'article 102 de la Llei general 
tributària.  
 
2. Es consideraran partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel 
procediment de constrenyiment, d'acord amb el previst en el Reglament general de recaptació 
vigent. 
 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i  l’Ordenança General. 
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i 
abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris 
de què porten causa. 
 
 
Disposició final 
 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que n’esdevingui la modificació o derogació expresses. 

Aquesta Ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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1.13.-Taxa per utilització de les instal·lacions esportives 
 
Article 1r. Concepte 
  
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l’article 106 de la 
Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix  
la taxa per utilització de les instal·lacions esportives, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, 
les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 
2/2004.  
 
Article 2n.  
  
Constitueix el fet imposable l’entrada i utilització de les instal·lacions esportives municipals, 
assistència a cursets sobre activitats esportives i utilització privativa, per actes autoritzats. 
 
Article 3r.  
 
L'obligació de contribuir-hi neix, amb caràcter general, per l'autorització de l'ús, per l'entrada i per 
la inscripció, en funció del fet imposable. 
 
Article 4t. 
 
L’alcalde, podrà atorgar una reducció de les tarifes, quan en la persona obligada al pagament 
concorrin circumstàncies especials de caràcter econòmico-familiar que justifiquin el benefici, i 
de forma especial a persones  que acreditin estar a l'atur. 
Les diferents reduccions sobre el preu inicial d'un lloguer o d'un servei no seran mai acumulables. 
 
Article 5è. 
 
Les tarifes seran les següents: 
 
1.- Modalitats d’accés 
 
1.1.- Tiquet d’entrada puntual: 
 
 Infantil Adults 
Piscina  3,40 € 5,65 €
Estadi Atlètic i Gimnàs Les Comes 2,15 € 4,30 €
 
Passis col·lectius (mínim 10 persones) Infantil Adults 
Piscina  2,10 € 3,40 €
Estadi Atlètic i Gimnàs Les Comes 1,05 € 2,15 €
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Passis 10 sessions (a preu de 8)  
Gimnàs les Comes (1) 34,10 € 
 
(1) Tindrà una durada de 3 mesos consecutius a partir de la data de tramitació. L’horari d’accés queda restringit a disponibilitat de la instal·lació (consultar servei d’esports) 

 
 
 

1.2.- Abonat Piscina Les Comes: 
 
 Persona usuària amb accés lliure a la piscina coberta de Les Comes (agost tancat) i 
estadi atlètic (mensual no) 
  
  Adults Infantils Familiar 
Abonament  mensual 46,85 € 25,00 € 94,50 € 
Abonament trimestral  115,05 € 62,05 € 230,90 € 
Abonament anual 331,50 € 177,95 € 664,15 € 
Passis 10 sessions (a preu de 8) (2) 45,60 € 27,55 €  
 
(2) Tindrà una durada de 3 mesos consecutius a partir de la data de tramitació.  

 
1.3 Abonat Accés hores especials 
 
 Persona usuària amb accés restringit a la piscina coberta de Les Comes (agost tancat), 
entre les 6h i les 7:30h i entre les 13h i les 14:30h, tindran un descompte d’un 20% dels preus 
de l’abonat. 
 
 
1.4.- Abonat Estadi atlètic municipal: 
 Persona usuària amb accés lliure a l’estadi atlètic municipal. 
 

 Adults Familiars Infantils 
Trimestral 63,75 € 159,55 € 32,00 € 
Anuals 223,15 € 558,15 € 111,95 € 
 
Targeta especial trimestral 3,15 € 
 
 
2. Lloguers  
  
2.1.- Piscina coberta 
Preu hora: 
 
1 carrer 36,70 €/h 
2 carrer 73,45 €/h 
3 carrers 91,65 €/h 
4 carrers  110,15 €/h 
5 carrers  128,45 €/h 
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6 carrers 146,85 €/h 
7 carrers  165,20 €/h 
8 carrers 201,90 €/h 
Piscina petita  111,25 €/h 
 
 
2.2.- Polisportiu 
 
Sala de gimnàs   26,85 €/h 
Pista d'hoquei   36,20 €/h 
Sala de barri-transv 23,00 €/h 
Sala de barri-central 36,20 €/h 
Sala de tennis taula 11,65 €/h 
Vestíbul sala d'actes 11,65 €/h 
Sala d'actes  23,00 €/h 
 
2.3. Pavelló Polivalent 
 
1 pista 29,45 €/h 
2 pistes 58,90 €/h 
3 pistes 88,35 €/h 
4 pistes 117,80 €/h 
Pista de bàsquet transversal  23,05 €/h 
Pista pavelló polivalent ds. tarda i festius matí 10,75 €/h 
1 pista ds. tarda i festius matí + espai festa 16,15 €/h 
 
2.4  Pavelló Nou 
 
Pista central  36,20 €/h 
Pista transversal 23,00 €/h 
 
 
2.5.- Camps de Futbol 
 
Camp de les Comes 1-  F11 82,15 €/partit 
Camp de les Comes 2 - F11 82,15 €/partit 
Camp de les Comes 1 – F7 59,60 €/partit 
Camp de les Comes 2 – F7 59,60 €/partit 
Camp del Xipreret  F7 39,20 €/partit 
Camp de Can Masarnau 36,75 €/partit 
Camp de Can Busqué 36,75 €/partit 
 
 
2.6.- Estadi Atlètic 
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Sala musculació 26,85 €/h 
Sala gimnàs 26,85 €/h 
1 carrer 36,70 €/h 
2 carrer 73,45 €/h 
3 carrers 91,65 €/h 
4 carrers 109,95 €/h 
5 carrers 128,45 €/h 
6 carrers 146,90 €/h 
7 carrers 165,20 €/h 
8 carrers 201,90 €/h 
Espai gespa 201,90 €/h 
 
 
2.7. Pistes poliesportives  
 
García Fossas 15,95 €/h 
Xipreret 15,95 €/h 
 
2.8.- Actes  no esportius 
 
Entitats esportives registrades a l’Ajuntament d’Igualada 
Increment del 10 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
Entitats no esportives registrades a l’Ajuntament d’Igualada 
Increment del 50 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
Altres entitats i empreses 
Increment del 100 % del preu en tot el punt 2 
Comptar totes les hores de reserva, inclòs muntatge i desmuntatge si n’hi ha. 
 
No estan permesos actes musicals i/o gastronòmics en les instal·lacions esportives. 
 
2.9.- Varis 
 
Reposició targeta d’identificació 2,50 € 
Bosses de peu 0,10 € 
Reposició clau vestidor 3,15 € 
Compulses de fotocòpies de documents a instància de 
particulars per presentar a administracions alienes a 
l’Ajuntament d’Igualada, als seus organismes autònoms, ens 
depenents i Mancomunitats i Consorcis dels que formi part 
l’Ajuntament.    
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- Per cada full a una cara 0,55 
- Per cada full a doble cara 0,80 
1) Fotocòpies:  
Entitats, organismes i similars 0,15 
Particulars 0,20 
 
  
 
3.- Activitats organitzades pel Servei d’Esports 
   
 
3.1.- Activitats aqüàtiques 
 

Activitats aquàtiques de formació 
Adults/Nadons 
1 sessió/setmana 17,50 € /mensuals
2 sessió/setmana 34,75 € /mensuals
3 sessió/setmana 51,90 € /mensuals
Infantils/Joves 
1 sessió/setmana 13,40 € /mensuals
2 sessió/setmana 26,80 € /mensuals
Cursets escolars  
D’octubre a juny 20,80 €  /sessió (45 minuts)
Per a entitats (grups de 10 persones)  
De setembre a juliol 21,85 € /sessió (45 minuts)
Activitats aquàtiques dirigides  
1 sessió/setmana 17,55 € /mensuals
2 sessió/setmana 35,05 € /mensuals
Activitats aquàtiques terapèutiques  
1 sessió/setmana 17,55 € /mensuals
2 sessió/setmana 35,05 € /mensuals
 
 
3.2.- Activitat física 
 
Activitat física per adults 
1 sessió/setmana 8,30 € /mensuals
2 sessió/setmana 12,45 € /mensuals
Activitat física per a gent gran 
1 sessió/setmana 24,75 € /anuals
2 sessió/setmana 33,65 € /anuals
Dona i esport 
1 sessió/setmana 8,30 € /mensuals
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2 sessió/setmana 12,45 € /mensuals
 
 
3.3.- Cursets de formació i d’altres no previstos en els apartats anteriors.  
  
Programa A  (preu sessió)  0,30 €/sessió
Programa B  (preu sessió) 0,60 €/sessió
Programa C  (preu sessió) 1,05 €/sessió
Programa D  (preu sessió)  1,50 €/sessió
Programa E  (preu sessió) 1,75 €/sessió
Programa F  (preu sessió) 2,10 €/sessió
Programa G  (preu sessió) 2,45 €/sessió
Programa H  (preu sessió) 2,85 €/sessió
Programa I   (preu sessió) 3,50 €/sessió
Programa J  (preu sessió) 4,80 €/sessió
Programa k  (preu sessió) 5,85 €/sessió
Programa L  (preu sessió) 7,15 €/sessió
Programa M (preu sessió) 8,25 €/sessió
Programa N (preu sessió) 9,45 €/sessió
Programa O (preu sessió) 10,65 €/sessió
Programa P (preu sessió) 14,25 €/sessió
 
La selecció del programa estarà en funció dels conceptes següents: 
Àmbit -comarcal, nacional, estatal ... 
Nivell - monitors, entrenadors ... 
Modalitat - escolar, lleure, federat ... 
Les modificacions en la durada dels cursets, posteriors a la data del seu inici, no incidiran en 
el preu total si no difereixen en més d'un 25% sobre allò projectat. 
 
3.4.- Campionats i activitats de lleure: 
 
Tipus A 1,30 €
Tipus B 3,75 €
Tipus C 7,50 €
Tipus D 11,30 €
Tipus E 13,40 €
Tipus F 16,90 €
Tipus G 21,40 €
Tipus H 26,80 €
Tipus I 32,20 €
Tipus J 34,30 €
Tipus K 40,20 €
Tipus L 41,85 €
Tipus M 45,60 €
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Tipus N 50,35 €
Tipus O 64,30 €
Tipus P 75,00 €
 
La selecció del tipus de campionat/activitat estarà en funció dels conceptes següents: cost del 
campionat/activitat, nombre d'equip participants, instal·lació, època... 
 
Les modificacions en la durada dels campionats/activitats, posteriors a la data del seu inici, no 
incidiran en el preu total si no difereixen en més d'un 25% sobre allò projectat. 
 
3.5.-  Activitats de vacances escolars 
 
Primavera esportiva 
Setmana  41,50 €
Esportiueig 
Setmana matí 41,50 €
Setmana tarda 20,70 €
Dinar (1 dia) 6,30 €
Dinar (1 setmana) 29,70 €
Acollida (setmana de 8 a 9) 9,15 €
Cursets de natació per a infants  
Setmana 17,95 €
Caga Tió  
2 dies / equip 33,40 €
4 dies / equip 47,30 €
 
 
 
 
4.- Piscina descoberta Molí Nou (temporada d’estiu) 
 
4.1.- Tiquet d’entrada puntual 
 

Infantil (de 0 a 4 anys)   Gratuït
Infantil (de 5 a 16 anys) 3,00€
Jove (de 17 a 21 anys) 4,20€
Adult (de 22 a 59 anys) 5,25€ 
Adult +60, pensionistes i dependents (3)  3,00€

 
 
 

Passis col·lectius (mínim 10 persones)  
Adults             3,40€
Infantils           2,10€
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4.2.- Abonat (4) 

 
Preu abonament mensual 
Infantil (de 0 a 4 anys) gratuït
Infantil (de 5 a 16 anys)  28,60 €
Jove (de 17 a 21 anys) 28,60 €
Adult (de 22 a 59 anys) 39,05 €
Adult +60, pensionistes i dependents (3) 28,60 €
Familiar (3) 
              Unitat familiar de 2 a 3 membres 53,70 €
              Unitat familiar de 4 membres 58,25 €
              Unitat familiar de 5 membres o més 68,25 €

 
 
Preu abonament temporada 
Infantil (de 0 a 4 anys) gratuït
Infantil (de 5 a 16 anys) 37,60 €
Jove (de 17 a 21 anys) 37,60 €
Adult (de 22 a 59 anys) 61,80 €
Adult +60, pensionistes i dependents (3) 37,60 €
Familiar (3) 
              Unitat familiar de 2 a 3 membres 84,80 €
              Unitat familiar de 4 membres 92,10 €
              Unitat familiar de 5 membres o més 107,95 €

(3)  S’haurà d’acreditar. 

(4)  El termini de formalització dels abonaments de la piscina d’estiu del Molí Nou s’obrirà 7 dies abans pels ciutadans empadronats al municipi d’Igualada.  

 
Article 6è. 
 
6.1.- Bonificacions que seran d’aplicació exclusivament als usuaris empadronats a Igualada 
i a municipis amb conveni amb l’Ajuntament d’Igualada. 
 
-Tindran bonificació d'un 99% dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte abonaments 
familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per a entitats), les 
persones que compleixin els supòsits següents: 
 
1) Majors de 65 anys amb renda familiar mensual, inferior al producte del salari mínim 
interprofessional. 
2) Persones que acreditin la condició legal de disminuït, igual o superior al 65%. 
  
-Tindran bonificació del 50% dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte abonaments 
familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per a entitats),  les 
persones que compleixin els supòsits següents: 
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1) Majors de 65 anys amb renda familiar mensual, compresa entre el salari mínim 
interprofessional i el 10% d'increment d'aquest salari mínim interprofessional. 
2) Persones que acreditin la condició legal de disminuït entre el 33% i el 65%. 
 
Els abonats anuals tindran una reducció del 50% sobre el preu del curset. 
 
- Tindran bonificació d’un 40% dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte abonaments 
familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per a entitats),  les 
persones que compleixin els supòsits següents: 

•   Majors de 80 anys 
 
- Tindran bonificació d’un 25% dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte abonaments 
familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per a entitats),  les 
persones que compleixin els supòsits següents: 
 
1) Majors de 65 anys amb renda familiar mensual, compresa entre el 10% i el 20% 

d'increment del salari mínim interprofessional. 
 
- Tindran bonificació d'un 20% dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte abonaments 

familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per a entitats),  
les persones que compleixin els supòsits següents:  
• Joves entre 15 i 25 anys 
• Majors de 60 anys 

 
-Tindran bonificació d’un 10 % dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte abonaments 
familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per a entitats), les 
persones que presentin els següents carnets: 

• Soci d’un club esportiu local (degudament actualitzat i legalitzat 
• Certificat mèdic oficial 
• Atur 
• Carnet familiar  (normativa: Llei 25/1971 de 19 de juny, de protecció de la família 

nombrosa (BOE núm. 150, de 24/06/1971) 
• Carnet Monoparental 
• Pensionista 

 
- Es podrà aprovar per decret de l’Alcalde una bonificació de fins el 50% del preu total a les 
persones empadronades a Igualada que realitzin un curs de formació de tècnic esportiu. 
 
6.2.- Bonificacions que seran d’aplicació a tots els usuaris (amb independència que estiguin 
o no empadronats a Igualada). 
 
-Tindran bonificació d’un 10 % dels preus establerts als apartats 1.2 (excepte 
abonaments familiars i passis de 10 sessions), 1.3, 1.4 i 3.1 (excepte cursets escolars i per 
a entitats), les persones que presentin els següents carnets: 
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1) Alumnes de grau superior de formació professional cursats a centres d'Igualada i 

estudis universitaris del campus UDL d'Igualada (s'haurà d'acreditar amb la 
documentació corresponent). 

 
 
Article 7è. 
 
7.1.-No estaran subjectes al pagament d’aquests preus les activitats d’interès cívic o esportiu 
organitzades per entitats legalment constituïdes, amb la participació de l’Ajuntament. 
 
7.2.- Igualment, referent a l’ Estadi Atlètic i Piscina Municipal de les Comes, poden no estar 
subjectes al pagament de les instal·lacions, que corresponguin amb la seva modalitat, aquells 
esportistes que compleixin amb els criteris següents: 
 

1. Aquells esportistes d’Igualada i l’Anoia  que hagin participat en la última edició dels JJOO i encara 
estiguin actuant a alt nivell.  

2. Aquells esportistes d’Igualada i l’Anoia que que hagin participat en la última edició dels Campionats 
del  Mon  i encara estiguin actuant a alt nivell.  

3. Aquells esportistes d’Igualada i l’Anoia que que hagin participat en la última edició dels Campionats 
d’Europa  i encara estiguin actuant a alt nivell. 

4. Aquells esportistes d’Igualada i l’Anoia que formen part d’algun centre de tecnificació esportiva 
d’àmbit català o estatal i que estigui avalat per la Federació corresponent.  

5. Aquells atletes d’Igualada i l’Anoia que estiguin inclosos en l’Alt Nivell Català determinat pel Consell 
Català de l’Esport, el llistat dels quals està publicat al DOGC, i els que estiguin inclosos en el Pla 
estatal ADO. 

Procediment d’aprovació de les llistes d’esportistes d’alt nivell que es realitzarà anualment: 

 
° S’ha de presentar una proposta per a cada esportista mitjançant el model d’imprès normalitzat, 

on han de constar els resultats esportius obtinguts per l’esportista durant l’any anterior a la 
sol·licitud. 

L’Ajuntament d’Igualada aprovarà el llistat d’atletes que compleixin aquests requisits.  
 
7.3.- Les escoles que utilitzin les instal·lacions en horari escolar gaudiran d’una bonificació d’un 
60% del preu estipulat. 
 
7.4.- Un cop a l’any, les entitats NO esportives però registrades al registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Igualada, si organitzen una activitat esportiva (no entrenaments) gaudiran d’una 
bonificació del 100 % del preu. 
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7.5.- Les escoles d’Igualada, per fer classes d’Educació Física en horari lectiu, tindran una 
bonificació del 100% del preu estipulat per la utilització de l’estadi atlètic. 
  
Article 8è. 
 
A més del pagament del preu previst en aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà percebre el cost 
efectiu dels serveis no expressament determinats en aquesta ordenança. 
 
 
Article 9è. 
 
L'entitat podrà exigir la constitució d'un dipòsit en metàl·lic amb quantitat suficient per a garantir el 
pagament dels serveis dels possibles desperfectes. 
  
Disposició final 
 

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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1.14.- Taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure 
 
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per la  prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57  
de l’esmentada Reial Decret 2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels  serveis següents: 
 
a) Cursos d'ensenyament especialitzat. 
b) Activitats per infants i joves. 
c) Saló de la infància 
d) Actes teatrals, muntatges escènics i recitals, actes festius, populars del Departament de Cultura 
i activitats diverses del departament de Joventut. 
e) Ensenyaments especials. 
f) Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l'Anoia. 
g) Activitats en equipaments cívics 
h) Teatre municipal de l'Ateneu: lloguers 
i) Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada  
j) Altres articles a la venda i lloguers 
K) Ús de sales d’actes i aules tallers 
l) Biblioteca 
m) Ús d’instal·lacions esportives de centres educatius 
n) Refugi de pelegrins d’Igualada 
o) L’Escorxador, espai cultural polivalent. 
  
 Article 3r. 
 
 L'obligació de contribuir-hi neix per la formalització de la inscripció o pel fet de sol·licitar la 
prestació dels serveis, independentment de la seva prestació real per causes imputables al 
sol·licitant. 
 
 Article 4rt. 
 
 Són obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis o els seus pares 
o tutors quan es tracti de menors d'edat. La manca de pagament de la taxa podrà comportar 
l’exclusió del beneficiari en la prestació del servei. 
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 Article 5è. 
 
 Les bases i tarifes són les que s'assenyalen en l'annex d'aquesta ordenança. 
 
 Article 6è. 
 
 En els casos de participació en cursos d'ensenyament especialitzat se satisfarà la quota en 
formular-se la inscripció. Quan es tracti d'activitats d'estiu, se satisfarà una tercera part de la quota 
en el moment de la inscripció i la resta una setmana abans del començament de l'activitat. 
 
 Article 7è. 
 
 A més de la tarifa prevista en aquesta ordenança, l'Ajuntament podrà percebre el cost 
efectiu dels serveis no expressament determinats en aquesta ordenança. 
 
 Article 8è. 
 
 La recaptació de les tarifes liquidades per l'aplicació d'aquesta ordenança es regirà pel 
procediment establert al Reglament general de recaptació i altres disposicions concordants. 
 
 
                              ANNEX 
 
                         BASES I TARIFES 
 
A) Cursos d'ensenyament especialitzat: 
 
Directors 245,00 € 
Monitors 194,00 € 
Pre-monitors 48,00 €
  
 
Tallers de la Kaserna 
 
Taller de 2 h. 5,10 €
Taller de 3 h. 8,55 €  
Taller de 4 h. 10,70 €
Pack 3 tallers de 2h. 11,20 € 
Pack 4 tallers de 3 h. 26,50 €
Pack 4 tallers de 4 h. 37,20 € 
 
 
Es concedirà una bonificació del 100% del curs, pel personal contractat pel propi Departament 
i que vulgui dur a terme un curs dels Tallers de la Keserna. 
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Espai de deures: 
Espai de deures A (octubre – desembre) 20,40 €  
Espai de deures B (gener – juny) 45,90 €  
 
Espai de tècniques d’estudi: 
Espai de tècniques d’estudi 25,50 €  
 
La Kaserneta: 
La Kaserneta (tallers per joves d’11 a 15 anys) Gratuït  
 
Agenda +16: 
Agenda +16 (tallers per joves a partir de 16 anys) 5,10 €  
 
Casal d’aprenentatge digital: 
Casal d’aprenentatge digital 45,90 €/setmana  
 
Devolució de pagaments: 
 
En cas d’anul·lació del curs o activitat es retornarà l’import amb una transferència al compte 
corrent del ciutadà corresponent. 
 
En cas de baixa voluntària del ciutadà: 

• Un cop iniciats els cursos, no s’acceptarà, cap tipus de baixa i per tant no es 
retornarà cap import.  
 

EXCEPTE: 
• Si la baixa es comunica una setmana abans del inici del curs es  retornarà en forma 

de val o transferència i/o metàl·lic. 
• Si la baixa es comunica 24 h abans del inici de la segona sessió, es retornarà el 

import amb un val, sempre i quan, es pugui cobrir la plaça amb una altra persona. 
• Si el ciutadà troba feina i acredita que l’horari del lloc de feina és incompatible amb 

l’activitat, se li retornarà la part proporcional del import. Caldrà portar un justificant. 
• Si per motius de malaltia, el ciutadà no pot continuar amb l’activitat, se li retornarà la 

part proporcional del import. Caldrà portar un justificant. 
 
 
 
 
B) Activitats per infants i joves: 
 
Camps de treball urbans: 
 
Fes-t’ho jove! 65,25 €/dues setmana
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Activitats més formació: 
 
Pack Jove d’estiu1- Fes-t’ho jove! Més el curs de premonitors/es de 
lleure 87,70 €
 
Bus: 
 
Bus a la neu 30,50 €
Bus a Port Aventura 30,50 €

 
 
 
C) Actes teatrals, muntatges escènics, recitals, actes festius i populars del Departament de 
Cultura i activitats diverses del departament de Joventut i del departament d’Infància. 
 
1.- Per Decret de l'Alcaldia, a proposta del departament corresponent s'aprovarà, per a cada un 
dels actes, una de les tarifes següents: 
 
Tipus A Gratuïta 
Tipus B 0,50 €
Tipus C 1,00 €
Tipus D 1,50 €
Tipus E 2,00 €
Tipus F 2,50 €
Tipus G 3,00 €
Tipus H 3,50 €
Tipus I 4,00 €
Tipus J 5,00 €
Tipus K 6,00 €
Tipus L 7,00 €
Tipus M 8,00 €
Tipus N 9,00 €
Tipus O 10,00 €
Tipus P 11,00 €
Tipus Q 12,00 €
Tipus R 13,00 €
Tipus S 14,00 €
Tipus T 15,00 €
Tipus U 16,00 €
Tipus V 17,00 €
Tipus W 18,00 €
Tipus X 19,00 €
Tipus Y 20,00 €
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Tipus Z 21,00 €
Tipus AA 22,00 €
Tipus AB 23,00 €
Tipus AC  24,00 €
Tipus AD  25,00 €
Tipus AE 30,00 €
Tipus AF 35,00 €
Tipus AG 40,00 €
Tipus AH 42,00 €
Tipus AI  45,00 €
Tipus AJ 50,00 €
Tipus AK 60,00 €
Tipus AL 70,00 €
Tipus AM 80,00 €
Tipus AN 90,00 €
Tipus AO 100,00 €
 
Quan es tracti d’activitats per infants que calgui inscripció prèvia se satisfarà la quota una setmana 
abans de l’activitat. 
 
2.- Abonaments al Teatre Municipal l’Ateneu 
 
El Teatre Municipal l’Ateneu preveu la publicació d’abonaments per a cadascuna de les dues 
temporades anuals de teatre, amb aplicació de les taxes següents:  
 
TAXA A 35 €
TAXA B 40 €
TAXA C 44 €
TAXA D 50 €
TAXA E 55 €
TAXA F 60 €
TAXA G 65 €
TAXA H 70 €
TAXA I 75 €
TAXA J 80 €
 
Cada abonament inclourà entre quatre i vuit espectacles amb un descompte que no superarà el 
50% de la suma de les localitats de cada representació.  A més els abonats  del Teatre Municipal 
l’Ateneu podran gaudir d’un 20% de descompte en la resta d’espectacles no inclosos en 
l’abonament, i sempre que siguin de programació pròpia, exceptuant els espectacles, la 
contractació dels quals estigui supeditada a l’ingrés per taquillatge. 
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3.- Gaudiran de descomptes els següents col·lectiu: 
 
* 20% de descompte les persones majors de 65 anys, jubilats o aturats que disposin del carnet 
d’estudiant, Carnet Jove, carnet de Família Nombrosa, de família monoparental, menors de 26 
anys, carnet d’Amics del Teatre de l’Aurora, carnet de soci de l’Ateneu Igualadí, les persones que 
disposin del carnet de soci del Club TR3SC; Carnet de “Voluntariat per la llengua” i carnet 
d’estudiant del Consorci per a la normalització lingüística i grups organitzats a partir de 10 
persones. 
 
*40% de descompte als estudiants de batxillerat escènic del/s  l’IES d’Igualada. 
 
*Fins al 100% de descompte, a aquells col·lectius adscrits a programes institucionals del foment 
de les arts escèniques com Escena 25 i Apropa Cultura. 
 
 
 
4.- Taxes per a la Mostra – Fira de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada  
 
1.- Quotes d’inscripció de professionals 
 
La Mostra – Fira de teatre infantil i juvenil d’Igualada preveu l’aplicació de les següents tarifes 
en concepte de quota d’inscripció dels professionals que es vulguin acreditar a la fira: 
 
Tipus A Gratuïta
Tipus B 10,00 € 
Tipus C 15,00 € 
Tipus D 20,00 € 
Tipus E 25,00 € 
Tipus F 30,00 € 
Tipus G 35,00 € 
Tipus H 40,00 € 
Tipus I 45,00 € 
Tipus J 50,00 € 
Tipus K 55,00 € 
Tipus L 60,00 € 
Tipus M 70,00 € 
Tipus N 80,00 € 
Tipus O 90,00 € 
 
 
2.- Estands de l’espai firal per a professionals La Llotja 
 
Tipus A gratuïta
Tipus B 50,00 € 
Tipus C 75,00 € 
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Tipus D 100,00 € 
Tipus E 125,00 € 
Tipus F 150,00 € 
Tipus G 175,00 € 
Tipus H 200,00 € 
Tipus I 225,00 € 
Tipus J 250,00 € 
Tipus K 300,00 € 
Tipus L 350,00 € 
Tipus M 400,00 € 
Tipus N 450,00 € 
Tipus O 500,00 € 
Tipus P 550,00 € 
Tipus Q 600,00 € 
Tipus R 650,00 € 
Tipus S 700,00 € 
Tipus T 750,00 € 
 
 
3.- Productes de merchandising de La Mostra 
 
Tipus A 0,50 € 
Tipus B 1,00 € 
Tipus C 1,50 € 
Tipus D 2,00 € 
Tipus E 2,50 € 
Tipus F 3,00 € 
Tipus G 3,50 € 
Tipus H 4,00 € 
Tipus I 5,00 € 
Tipus J 6,00 € 
Tipus K 7,00 € 
Tipus L 8,00 € 
Tipus M 9,00 € 
Tipus N 10,00 € 
Tipus O 11,00 € 
Tipus P 12,00 € 
Tipus Q 13,00 € 
Tipus R 14,00 € 
Tipus S 15,00 € 
Tipus T 16,00 € 
Tipus U 17,00 € 
Tipus V 18,00 € 
Tipus W 19,00 € 
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Tipus X 20,00 € 
Tipus Y 21,00 € 
Tipus Z 22,00 € 
Tipus AA 23,00 € 
Tipus AB 24,00 € 
Tipus AC 25,00 € 
Tipus AD 30,00 € 
Tipus AE 35,00 € 
Tipus AF 40,00 € 
Tipus AG 45,00 € 
Tipus AH 50,00 € 
Tipus AI 55,00 € 
Tipus AJ 60,00 € 
Tipus AK 65,00 € 
Tipus AL 70,00 € 
Tipus AM 75,00 € 
Tipus AN 80,00 € 
Tipus AO 85,00 € 
Tipus AP 90,00 € 
 
 
4.- Venda d’espais publicitaris en els suports gràfics i digitals editats per La Mostra.  
Aquests preus no porten l’IVA inclòs. 
 
Tipus A 10,00 € 
Tipus B 15,00 € 
Tipus C 20,00 € 
Tipus D 25,00 € 
Tipus E 30,00 € 
Tipus F 35,00 € 
Tipus G 40,00 € 
Tipus H 45,00 € 
Tipus I 50,00 € 
Tipus J 55,00 € 
Tipus K 60,00 € 
Tipus L 65,00 € 
Tipus M 70,00 € 
Tipus N 75,00 € 
Tipus O 80,00 € 
Tipus P 85,00 € 
Tipus Q 90,00 € 
Tipus R 95,00 € 
Tipus S 100,00 € 
Tipus T 120,00 € 
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Tipus U 125,00 € 
Tipus V 150,00 € 
Tipus W 175,00 € 
Tipus X 180,00 € 
Tipus Y 200,00 € 
Tipus Z 225,00 € 
Tipus AA 250,00 € 
Tipus AB 275,00 € 
Tipus AC  300,00 € 
Tipus AD 350,00 € 
Tipus AE 400,00 € 
Tipus AF 450,00 € 
Tipus AG 500,00 € 
Tipus AH 550,00 € 
Tipus AI 600,00 € 
Tipus AJ 650,00 € 
Tipus AK 700,00 € 
Tipus AL 750,00 € 
Tipus AM 800,00 € 
Tipus AN  850,00 € 
Tipus AO 900,00 € 
Tipus AP 950,00 € 
Tipus AQ 1.000,00 € 
Tipus AR 1.100,00 € 
Tipus AS 1.200,00 € 
Tipus AT 1.300,00 € 
Tipus AU 1.400,00 € 
Tipus AV 1.500,00 € 
 
5.- Acreditació de dia/duplicat d’acreditació. 
  
Tipus A 5,00 € 
Tipus B 10,00 € 
Tipus C 15,00 € 
Tipus D 20,00 € 
Tipus E 25,00 € 
Tipus F 30,00 € 
 
E) Ensenyaments especials: 
 
Les tarifes que figuren en aquest apartat entraran en vigor coincidint amb el calendari escolar. 
 
1. Escoles Bressol Municipals 
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 Horari bàsic (de 9h – 12h, 15h – 17,30 h) 
 
11 mensualitats de 123,00 € 
 
Preu mensual  horari complementari  per cada hora o fracció: 8,70 €. 
 
 
Si el curs ja està començat, s'ha de pagar la mensualitat completa del mes en què s'hi 
incorpora el nen o la nena.  
Es deixa de pagar el mes següent després de donar-se'n de baixa, sempre que aquesta es 
comuniqui per escrit durant la primera quinzena del mes anterior. 
Donar de baixa un infant a partir de l’1 de maig implicarà pagar la resta de mensualitats del 
curs, és a dir fins el juliol. 
 
Preu menjador fix (meitat més 1 dels dies possibles al mes) 6,45 €/dia 
Preu menjador esporàdic 6,95 €/dia
Servei de cura (portant carmanyola) 3,00 €/dia
 
 
2.- Organisme Autònom Municipal d’Ensenyaments Artístics d’Igualada. 

2.1.) Ensenyaments no reglats 
 
2.1.1.- Música  
     
 
Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost) 45,06 €/curs 
MusicArt  27,13 €/mes
Beceroles musicals 20,33 €/mes
Música I 45,00 €/mes
Música II 64,31 €/mes
Música III 73,17 €/mes
Música IV 78,72 €/mes
Música V 90,25 €/mes
Música VI (A) 84,26 €/mes
Música VI (PAGP) 107,25 €/mes
 
La matriculació i les baixes es faran en les condicions que preveu la NORMATIVA 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE. 
 
Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i 
un cop formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa 
baixa. 
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Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, 
mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas 
d’alumnat menor d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir 
efecte a partir del dia 1 del mes següent. 
 
Les baixes posteriors al 21 de febrer  no tindran dret a l’exempció del pagament de les 
mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions 
personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o 
certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció 
de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no 
l’exempció de pagament. 
 
Les famílies nombroses, empadronades a Igualada gaudiran de la bonificació del 50% o 
100% de la taxa, si compleixen els requisits previstos a la llei 40/2003, de protecció a les 
famílies nombroses. 
 
Per poder gaudir de les bonificacions econòmiques en concepte de família nombrosa, 
caldrà que la documentació acreditativa d’aquesta condició estigui convenientment 
actualitzada; la família serà responsable de l’actualització del document i de presentar-lo al 
centre. La no justificació comporta la pèrdua immediata de la bonificació. D’altra banda, 
quan la justificació es fa efectiva amb posterioritat a la pèrdua de la bonificació, aquesta no 
tindrà efectes retroactius d’aplicació. 
 
Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a 
impartir de forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà 
una bonificació del 25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si 
aquest fet es produeix, les persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser 
virtuals, podran sol·licitar per escrit la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del 
pagament de les mensualitats que restin fins a final de curs 
 
 
2.1.2.- Tot els ensenyaments artístics. 
 
Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost) 45,06 €/curs
Mòdul Individual – 1 (majors de 18 anys) 48,52 €/mes
Mòdul Individual – 1 (menors de 18 anys) 44,38 €/mes
Mòdul Individual – 2 (majors de 18 anys) 86,85 €/mes
Mòdul Individual – 2 (menors de 18 anys) 67,79 €/mes
Mòdul grup 1 17,49 €/mes
Mòdul grup 2 20,33 €/mes
Mòdul grup 3 21,88 €/mes
Mòdul grup 4 24,66 €/mes
Mòdul grup 5 27,13 €/mes
Mòdul grup 6 29,28 €/mes
Mòdul grup 7 30,56 €/mes
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Mòdul grup 8 37,20 €/mes
Mòdul grup 9 57,54 €/mes
Mòdul grup 10 66,29 €/curs
Llicència Adobe 25,00 €/curs
 
El mòdul individual 1 correspon a classes de 30 minuts de durada a la setmana. 
El mòdul individual 2 correspon a classes de 50min. de durada a la setmana. 
Els conceptes de Mòdul Grup (1,2,3...) s’aplicaran en funció de la dedicació horària i del nombre 
d’alumnes de cada grup o taller. 
 
El professorat, PAS i l’alumnat d’ensenyaments reglats de l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps gaudiran d’una bonificació del 100 % en la matrícula en cursos d’ensenyaments no 
reglats organitzats per l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. 
 
La matriculació i les baixes es faran en les condicions que preveu la NORMATIVA 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE. 
 
Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i 
un cop formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa 
baixa. 
 
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, 
mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas 
d’alumnat menor d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir 
efecte a partir del dia 1 del mes següent. 
 
Les baixes posteriors al 21 de febrer  no tindran dret a l’exempció del pagament de les 
mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions 
personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o 
certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció 
de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no 
l’exempció de pagament. 
 
Si les autoritats competents imposen restriccions sanitàries o d’altra tipus que obliguin a 
impartir de forma virtual ensenyaments que s’havien de fer de forma presencial, s’aplicarà 
una bonificació del 25 % en la taxa fins que es reprengui l’ensenyament presencial. Si 
aquest fet es produeix, les persones inscrites en els ensenyaments que hagin passat a ser 
virtuals, podran sol·licitar per escrit la baixa voluntària i tindran dret a l’exempció del 
pagament de les mensualitats que restin fins a final de curs. 
 
 
2.2.- Ensenyaments reglats 
 
2.2.1. –Música (Grau professional) 
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Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost) 70,50 €/curs
Matrícula proves d’accés 106,82 €/curs
1r. curs 60,61 €/mes
2n. curs 61,48 €/mes
3r. curs 64,87 €/mes
4rt. curs 65,79 €/mes
5è. curs 94,21 €/mes
6è. curs 95,55 €/mes
 
En el cas d’alumnat que cursi una doble especialitat en el Conservatori de Grau Professional, 
per a la primera especialitat s’aplicarà la taxa establerta i, per a la segona especialitat, 
s’aplicarà una bonificació del 50%  a la taxa establerta.  
 
 
La matriculació i les baixes es faran en les condicions que preveu la NORMATIVA 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE. 
 
Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i 
un cop formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa 
baixa. 
 
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, 
mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas 
d’alumnat menor d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir 
efecte a partir del dia 1 del mes següent. 
 
Les baixes posteriors al 21 de febrer  no tindran dret a l’exempció del pagament de les 
mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions 
personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o 
certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció 
de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no 
l’exempció de pagament. 
 
Les famílies nombroses gaudeixen de la bonificació prevista a la llei 40/2003, de protecció a 
les famílies nombroses, en totes les taxes del Conservatori ja que corresponen a 
ensenyaments reglats. 
 
Per poder gaudir de les bonificacions econòmiques en concepte de família nombrosa, 
caldrà que la documentació acreditativa d’aquesta condició estigui convenientment 
actualitzada; la família serà responsable de l’actualització del document i de presentar-lo al 
centre. La no justificació comporta la pèrdua immediata de la bonificació. D’altra banda, 
quan la justificació es fa efectiva amb posterioritat a la pèrdua de la bonificació, aquesta no 
tindrà efectes retroactius d’aplicació. 
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2.2.2.- Art i disseny 
 
Matrícula (a cobrar entre el 25 de juliol i el 10 d’agost) 70,51 €/curs
Cicle Formatiu de grau mig 51,84 €/mes
Cicle Formatiu de grau superior 56,84 €/mes
Obra Final (Grau mitjà LOGSE) 70,51 €/curs
Mòdul solt 1,35 €/hora
Fotocòpia en color i paper qualitat 0,55 €
Llicència Adobe 25,00 €/curs
Sortida cultural tipus 1  15,00 €
Sortida cultural tipus 2 18,00 €
Servei d’Assessorament acadèmic (LOGSE i LOE) 60 €
Servei de Reconeixement acadèmic (LOGSE) 40 €/mòdul
Servei de Reconeixement acadèmic (LOE) 18 €/unitat formativa
• El preu no inclou el material del curs 
 
 
 
La matriculació i les baixes es faran en les condicions que preveu la NORMATIVA 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE. 
 
Sol·licitar l’alta al centre pressuposa l’acceptació del pagament de les taxes corresponents i 
un cop formalitzada la matrícula no es retornarà l’import d’aquesta si l’alumne/a causa 
baixa. 
 
Les baixes voluntàries s'hauran de comunicar per escrit a la Secretaria del centre, 
mitjançant l'imprès destinat a aquest efecte, signat pels pares, mares o tutors en el cas 
d’alumnat menor d’edat, abans del dia 21 de cada mes (inclòs), per tal que pugui tenir 
efecte a partir del dia 1 del mes següent. 
 
Les baixes posteriors al 21 de febrer  no tindran dret a l’exempció del pagament de les 
mensualitats que restin per finalitzar el curs acadèmic, excepte en el cas de situacions 
personals i familiars excepcionals, justificades documentalment mitjançant informe o 
certificat corresponent. En cas que es produeixi una sol·licitud en aquest sentit, la direcció 
de l’escola analitzarà la documentació presentada i emetrà un informe per autoritzar o no 
l’exempció de pagament. 
 
Les famílies nombroses gaudeixen de la bonificació prevista a la llei 40/2003, de protecció 
a les famílies nombroses, ja que corresponen a ensenyaments reglats. 
 
Per poder gaudir de les bonificacions econòmiques en concepte de família nombrosa, 
caldrà que la documentació acreditativa d’aquesta condició estigui convenientment 
actualitzada; la família serà responsable de l’actualització del document i de presentar-lo al 
centre. La no justificació comporta la pèrdua immediata de la bonificació. D’altra banda, 
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quan la justificació es fa efectiva amb posterioritat a la pèrdua de la bonificació, aquesta no 
tindrà efectes retroactius d’aplicació. 
 
 
2.3.- Altres conceptes 
 
 
2.3.1..- Curs Internacional de Direcció d’Orquestra 
 
Inscripció actius 997,90 €
Inscripció oients 440,25 €  (*)
Públic oient sessió 3 hores 23,45 €  (*)
 
(*) els alumnes i professors del centre tindran un 50% de descompte en aquestes modalitats 
 
 
2.3.2..- Cursos d’estiu (*) 
 
Inscripció individual 120,15 €
Inscripció grup 100,50 €
Sessió 3h oient 20,20 €
 
(*) els alumnes i professors del centre tindran un 10% de descompte en aquestes modalitats 
 
 
2.3.3.- Estiuart(*) 
 
Estiuart 42,00 €/setmana
Casals tecnològics 45,00 €/setmana
Servei d’acollida infants matí      7,00 €/setmana
 
(*) Tractant-se d’una activitat programada amb caràcter setmanal, la taxa es podrà minorar 
proporcionalment en el supòsit de reducció de dies efectius de prestació del servei.  

 
      

2.3.4.- Altres 
 
Concerts/espectacles 6,00 €
Concerts/espectacles familiars 3,00 €
Programa Aire A – Música       10 € grup/classe
Programa Aire B – Música 24,66 € grup/classe
Cursets – nivell bàsic 3,06 €/hora
Cursets – nivell avançat 6,12 €/hora
Tallers divulgatius 15,93 €/curs
Serveis socials 5,81 €/mes
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Tallers escolars (sense material) 54,79 € 1h/1’30h
Tallers escolars (amb material) 94,12 € 1h/1’30h
Tallers escolars (especial) 110,43 € 1h/1’30h
 
- Les taxes dels tallers escolars corresponen al grup classe 
 
2.3.5.- Produccions 
 
Producció tipus A 177,45 €
Producció tipus B 296,35 €
Producció tipus C 444,50 €
Producció tipus D 533,50 €
Producció tipus E 651,84 €
Producció tipus F 740,27 €
Producció tipus G 889,00 €
Produccions especials 1.185,35 €
 
Els diferents tipus s’aplicaran en funció del nombre de components de la producció, la durada i 
els costos d’infraestructura.  
 
F) Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l'Anoia 
 
1. Visites 
 
Tiquets generals (preus per persona)*  
Tiquet individual 4,00 € 
Tiquet reduït  
Joves de 12 a 16 anys, carnet d’estudiant, carnet jove, família nombrosa i monoparental, jubilats,   
membres del Club Xarxa Turisme Industrial de Catalunya, titulars de la Targeta acreditativa de  
discapacitat, tiquets combinats amb altres museus de la ciutat, activitats combinades i paquets  
turístics. 2,00 € 
Entrada gratuïta 
Nens fins a 12 anys, docents, membres de l’ICOM, membres d’Associació de Museòlegs de  
Catalunya, aturats, guies turístics/ques, carnet del StmNACTEC, Gremi de Blanquers  
*Visita lliure al Museu de la Pell i Cal Granotes   
 
 
Visites comentades. Prèvia reserva.  
(minim 10 persones)  
Visita comentada a 1 espai del Museu/ Cal Granotes** 4,00 € 
Visita comentada a 2 espais del Museu/ Cal Granoes** 5,50 € 
Visita comentada fins a 2 espais del Museu/ Cal Granotes 
Tiquet reduït  3,00 € 
** Visita lliure a la resta dels espais del Museu.  
 
El Museu de la Pell té 4 espais visitables (l’Adoberia de Cal Granotes, la Sala Dels Clots als Bombos, la Sala 
Un Univers de Pell o la Sala l’Aigua) 
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Tiquets escolars (preu per alumne/a)***  
Visita comentada 1,70 € 
Visita comentada per a escoles d’Igualada gratuïta 
Visita comentada  i taller  4,00 € 
Visita comentada en anglès 3,00 € 
Visita comentada i taller en anglès 4,50 € 
Visita comentada a La Casa de la Festa 15 €/grup 
*** Monitoratge i material inclosos 
 
 
2. Botiga del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, i del Punt d’Informació 
Cultural i Turística d’Igualada: 
 
ARTICLES DE BOTIGA C/ Dr. Joan Mercader, 1  
Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia 
Catàleg de "Cal Granotes"   8,40 € 
Catàleg del Museu de la Pell 10,80 € 
Catàleg Dels Clots als Bombos 10,50 € 
Catàleg de "Cal Granotes", 15%  de descompte 7,10 € 
Catàleg del Museu de la Pell, 15% de descompte 9,13 € 
Catàleg Dels Clots als Bombos, 15% de descompte 8,87 € 
Clauer tira 3,00 € 
Clauer rodó 3,00 € 
Tote Bag Logo Museu 3,00 € 
Artesania Laurart 
Clauer granota   1,75 € 
Penjoll granota   1,75 € 
Pin granota   1,15 € 
Consell Comarcal de l'Anoia 
D’AQUALATA A IGD de Marta Vives i Teresa Miret  15,00 € 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
Quadern de didàctica   6,00 € 
Quadren de biodiversitat i tecnodiversitat   9,00 € 
Espais recobrats 28,00€ 
Revista Eix 8,00 € 
Editorial Dalmau 
Diccionari de la indústria d'adobar pells 18,50 € 
Gremi de Blanquers d'Igualada 
Història del Gremi de Blanquers d'Igualada 24,60 € 
Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada 
Estrat 7 15,00 € 
Nubuc’k 
Estoig de cuir- anella clauer  10,00 € 
Estoig cercle cuir  – anella clauer 9,00 € 
Targeter de cuir – anella clauer 8,00 € 
Cartera triangle 8,00 € 
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Porta auricular  6,00 € 
Punt de llibre tira  5,00 € 
Punt de llibre quart de cercle 5,00 € 
Colleret cercles petits de pell 21,00 € 
Colleret botó de pell 15,00 € 
Cartera triangle Zocaso pell 10,00 € 
Cartera targeter Zocaso pell 10,00 € 
Clauer 1 pom-pom pell 4,00 € 
Clauer 2 pom-pom pell 5,50 € 
Bolso pell 37,00 € 
Arracades pell  3,00 € 
  
ARTICLES DE BOTIGA C/ Garcia Fossas, 2   
Ajuntament d'Igualada -  
Col.lecció de postals d'Igualada   2,15 € 
Els Goigs a la Comarca de l'Anoia 18,00 € 
Gots reutilitzables   0,50 € 
Postals d'Igualada (unitat)   0,25 € 
Samarretes model A 10,00 € 
Samarretes model B   5,00 € 
I Congrés d’analítiques aplicades 20,00 € 
Miscellanea Aqualatensia  
Miscellanea Aqualatènsia 6   9,30 € 
Miscellanea Aqualatènsia 7 15,55 € 
Miscellànea Aqualatènsia 9 24,00 € 
Miscellànea Aqualatènsia 8 23,60 € 
Miscellanea Aqualatènsia 10 24,00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 11 24,00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 12 24,00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 13 24.00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 14 Dalmau Edicions 24.00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 15 (2013) Revista/P. Abadia de Montserrat 15.00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 16   15.00 € 
Miscellanea Aqualatènsia 17 (edició 2017) 15,00 € 
Miscellanea Aqualatensia 18  15,00 € 
Miscellanea Aqualatensia 19 15,00 € 
Miscellanea Aqualatensia 20 15,00 € 
Editats per l’Ajuntament   
Celler i molí d’oli de l’antic sindicat de vinyaters d’Igualada, de Raquel Lacuesta  
Edició 2016 

2.00 € 

Sant Jaume Sesoliveres d'Igualada   5,00 € 
Igualada Visual, de Rossend Fernandez i David Ribera (premi Procopi 2012 i 13) 10,00 € 
La ciutat i la fàbrica. La Igualadina Cotonera, (gràfic i visual) de Ramon Enrich 2014 20,00 € 
La Igualadina. Símbol de la revolució industrial catalana, de Pere Pascual, 2014 10,10 € 
L’Asil del Sant Crist d’Igualada, de Roger Velàzquez. Ed. 2015 20,00 € 
Igualada Visual 2, de Manel Caballé Miquel i Maria Gregori Gubern. Ed. 2016 10,00 € 
Volem que ens coneguis. Ed. 2015 10,00 € 
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Miquel Llacuna i Alemany. La recerca del traç (1915-1967). Ed. 2016 15,00 € 
Guia de camp dels fòssils de l’Anoia. Invertebrats marins. Josel Llasana. Ed. 2016 15,00 € 
Savis caparruts. Recull de contes dels capsgrossos d’Igualada. 
D’Albert Rossell il·lustrat per Eli Elis. Ed. 2016 

10,00 € 

Els Gegants i Nans processionals a Igualada (segles XV-XXI) de Daniel Vilarrubias 
Cuadras (edició 2017) 

18,00 € 

Joina i les fonts d’Igualada. Autor: Darius Solé Il·lustracions: Iria Guianzo  
(edició 2018) 

10,00 € 

Contes de la Festa Major, de M. Àngels Gual Aribau (edició 2019) 10,00 € 
Doscents anys del cementiri vell d’Igualada, de Jordi Enric Hoja (edició 2019) 10,00 € 
El circ a Igualada 1883-2020, de Josep Elies Farré (edició 2020) 15,00 € 
Presmi Dr. Mercader editats per Publicacions Abadia de Montserrat   
Catalunya i el mercat espanyol al segle xviii: els traginers i els negociants de calaf i 
copons  - d’Assumpta Musset i Pons 

30,00 € 

Les dècades convulses: Igualada com a exemple - de Soledat Bengoechea 28,24 € 
Els privilegis de la vila d’Igualada  de Joan Cruz Rodriguez 19,80 € 
Moviments socials a Igualada al segle XIX (1854-1890) -de Jorge Pablo Martínez d
Presno 

23,20 € 

Fàbrica i treball a la igualada de la primera meitat del segle XX  de Pere Pascual 21,00 € 
Full a full. la indústria paperera de l’anoia (1700-1998) continuïtat i modernitat de M
Gutierrez i Poch 

26,50 € 

La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. l’Anoia, 1720-1860 de Francesc
Valls 

30,00 € 

La fabricació de la fàbrica - Autor: Albert García Ed.: Abadia de Montserrat 2004 30,00 € 
Viticultura i cooperativisme. La comarca d’Igualada, 1890-1939 de Jordi Planas pre
2009, editat el 2013 

21,00 € 

La terra a Subhasta. Crisi, endeutament i despossessió al món rural català de finals
segle XIX. De Ricard Garcia Orallo. Ed. PAM (2015) premi 2011 

21,00 € 

Fons de la basílica de Santa Maria d’Igualada. Inventari dels fons musicals de 
Catalunya, de Josep M. Gregori i Anna Romeu. Ed. UAB (2016) Premi 2014 

28,00 € 

Terra de ceps. Especialització vitivinícola i món rabassaire a les comarques de l’An
l’Alt Penedès al segle XIX. P. Abadia Montserrat. Edició 2019 

25,00 € 

Les transformacions socioculturals i socioeconòmiques de la comarca de l’Anoia 
explicades a través dels canvis en la utilització de les plantes : viatjant des de finals
segle XIX fins a l’actualitat, i mirant cap al futur, de l’autor Marc Talavera Roma  15,00 € 
Altres títols  
Fabricants sense fàbrica. Els Torelló 22,00 € 
Cacics i Rabassaires 25,00 € 

Actes del i congrés d’analítiques aplicades a l’arqueologia 20,00 € 

CD Les músiques de la festa. Festa Major de St. Bartomeu d’IGD  10,00 € 
D’assig i crítica  - de Josep Romeu i Figueras 15,00 € 
Descobreix la física i la química per mitjà de la fotografia, de Joan Torrents  Ed. Cub   4,00 € 
EMILI VALLÈS I VIDAL (1878-1950 FILÒLEG I MATEMÀTIC – de Xavier Pedraza i
Jordana 

13,50 € 

GASPAR CAMPS - Autora GLÓRIA ESCALA  12,00 € 
IMAGINA’T, els interiors d’Igualada, de Josep Bou, 2007 26,50 € 
ITINERARIS PER IGUALADA – VOL. I – VOL. II., de Pau Llacuna 13,00 € 
JOAN LLACUNA I CARBONELL, OBRA COMPLETA, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Jaume Farrés i Cobeta 

19,50 € 

L’ÀNIMA DE LA CIUTAT- de Josep Bou   3,00 € 
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L’INTEL.LECTUAL I EL POETA JOSEP ROMEU I FIGUERAS de Maria Enrich - 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat 

10,30 € 

LA COMARCA DE L’ANOIA A FINALS DEL SEGLE XVIII Els “qüestionaris” de 
Francisco de Zamora de Josep M. Torras i Ribe 

26,50 € 

MACIÀ VILA I EL “VAPOR CREMAT” de Pere Pascual, Gemma Estrada i Angelina 
Ferreras. Editorial EUMO 

12,00 € 

Viure en temps de guerra, varis autors edita IMC d’Igualada 10,00 € 
El Ball de diables d’Igualada (s. XV-XX).  Daniel Vilarrúbias 2013, Carrutxa 24,00 € 
El ball de bastons a Igualada (s.XVII-XX) Daniel Vilarrúbias, 2014, Carrutxa 24,00 € 
Igualada/Festes tradicionals. Reis d’Orients, Tres Tombs, Sant Crist i Festa Major 
Ed. 2015 

15,00 € 

La pólvora com a senyal de Festa.Daniel vilarrubias Cuadras. Ed.  2015 15,00 € 
Antologia de la poesia Igualadina. Del segle XV al XXI. Ed. 2016 15,00 € 
Recull de contes per a petits i grans. Rosa Moncunill Claramunt. Ed. 2016 15,00 € 
Miquel Llacuna i alemany. La recerca del traç 1915-1967, de Pau Llacuna i Ortínez 
(edició 2016) 

15,00 € 

Mostra Igualada, 30 anys. Un recorregut per la Fira d’espectacles infantils i juvenils
Núria Cañamares i Casanovas. Edició 2019. (Tapa dura 18€ - Tova 15€) 

18,00 € 
15,00 € 

200 anys del Cementiri Vell d'Igualada (1819-2019). Notes per a una topografia i 
evolució històrica dels cementiris i necròpolis de la Ciutat, de Jordi Enrich Hoja, 
edició 2019 

10,00 € 

Partitures editades per l’Ajuntament del premi Paquita Madriguera  
2002, de Gerard López   6,00 € 
2003 de Gerard López    6,00 € 
2004 – El gat amb botes, de Jordi Marcè   6,00 € 
2005 – Fantasia per orquestra    6,00 € 
2006 – Rapsòdia per a orquestra  de Jordi Marcè   6,00 € 
2008 – Laberint enigmàtic, de David Martell  6,00 € 
2010 – Quadern de música per a orquestra de joves, de Francisco Torralba Álvarez 6,00 € 
2015 – VariaSons IGD, de Carles Prat Vives  6,00 € 
2016 – Anoia, volant per sobre de la nostra terra, de Pol Requesens Roca 6,00 € 
2017 – La ciutat d’Ivori, de Carles Prat Vives 6,00 € 
Premi de poesia Joan Llacuna (Publicacions)   
1994 -PLANISFERI DE MARS I DISTÀNCIES de Miquel López - Ed. Columna    8,00 € 
1996 - COMPÀS DE TARDOR de Montserrat Galobart - Ed. Columna   8,00 € 
1997  - DIES ALS ULLS     7,87 € 
1998 - HELIOGRAFIA    9,00 € 
1999 - VIDA MEVA     9,02 € 
2000 - NU BAIXANT L’ESCALA    9,62 € 
2001 - HAMLET I YORICK. Diàleg en els llimbs    9,02 € 
2002 - DESMEMÒRIA de Pere Gorgoll   9,00 € 
2003 - NITS    9,20 € 
2004 – EL QUADERN DE L’ASSASSÍ, de Santi Rufas    9,20 € 
2005 – NO HO SÉ, de Jordi Boladeras 10,50 € 

2006 – LABERINTS, d’Antonieta González 10,50 € 

2007 – AUTOESTOP, de Martí Noy i Freixa. Viena Edicions 10,50 € 

2008 – LES QUIMERES DE BALZAC, de José Antonio Nieves - Viena Edicions 10,50 € 

2009 – MURS DE TLACATL, d’Irene Tarrés. Viena Edicions 10,50 € 
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2010 – INGÈNUAMENT PROTOCOL·LARI, de Josep Fàbrega. Viena Edicions 10,50 € 

2011 – ASSASSINS DE MARGARIDES,  Viena Edicions 10,50 € 

2012 – HISTÒRIA UNIVERSAL PARTICULAR de Ricard Desola, Viena Edicions 10,50 € 

2013 – CIUTAT, de Jordi Cervera, Viena edicions 10,50 € 

2014 – MARXARÀ EL CIRC de Xavier Zambrano 10,50 € 

2015 – EL REVERS DEL TAPÍS, de Laia Prat, Viena edicions 10,50 € 

2016 – DIARIS DE TOS(S)A, de Enric Navarro i Pérez – Viena Edicions 10,50 € 

2017 – RESPLENDOR DE FOC, de Jaume Mezquida – Viena Edicions  10,50 € 

2018 – MIL VIDES, de Josep Civit Mateu – Viena editorial (edició 2019) 10,50 € 

2019 – PORUS GEBRATS, de Josep Planaspachs – Viena editorial ( edició 2000 ) 10,50 € 

2020 – EL CLOT, d’Àngel Martinez Moreno – Viena editorial ( edició 2021 ) 10,50 € 

Altres  
REVISTA D’IGUALADA ESTUDI, BUIDAT I ÍNDEX DE “REVISTA D’IGUALADA” (1
1930) - Per Maria Antònia Bisbal i Sendra i Maria Teresa Miret i Solé 

  6,60 € 

SALVEM EL CARRILET – de Francesc Vila i Almirall   6,00 € 
TERCERES JORNADES: EL NACIONALISME CATALÀ A LA FI DEL SEGLE XX -
Igualada 1989 

  6,00 € 

TOTS ELS POEMES – de Josep Romeu i Figueras 17,88 € 
VERSOS A MITJA VEU – de Josep Romeu i Figueras   9,02 € 
ELS CARRERS I LES PLACES D’IGUALADA. Dalmau, A Miret, M.T.; Vives M 35,00 € 
Premi d’Innovació Pedagògica Florenci Morera. Publicacions  
UNA DESCOBERTA: L’ESCULTURA A IGUALADA, Premi Florenci Morera 2002. E
Cubí 

  4,00 € 

UNA HISTÒRIA AUDIOVISUAL DE LES IDEES, de Joan Ordi 2007   4,00 € 
 
 
Els llibres  editats  per l’Ajuntament d’Igualada que no estiguin distribuïts per una editorial, es 
podran posar a la venda per mitjà del Museu de la Pell i de llibreries, a les quals s’aplicarà 
descompte del 30,00% sobre el preu de venda al públic. 
 
En el cas de les editorials que distribueixen els llibres publicats i distribuïdores, es liquidarà el 
50% sobre el preu de venda al públic del llibre, anualment (finals de gener o principis de febrer) 
l’Ajuntament d'Igualada presentarà la factura corresponent a la liquidació.   
 
Els preus dels nous records que es posin a la venda seran fixats per Decret de l'Alcaldia, en funció 
del seu cost.        
 
 
 
3. Lloguer espais del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia 
    
La taxa va en funció dels metres quadrats de cada espai a utilitzar i de l’ús d’aquest espai. El 
cost correspon a 1 hora d’utilització real més ½  hora prèvia de preparació i ½ hora posterior al 
seu ús. 
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Aquests preus tindran un increment del 40% sobre el seu import, si la utilització de l’espai es fa 
fora de l’horari habitual de l’establiment o equipament. 
També es cobrarà el cost del servei de neteja, quan en funció dels usos, s’hagi de contractar 
una neteja extraordinària de l’espai.  
 
Supòsits de cobrament: 
 
Gratuït Les activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que no  

comportin un rendiment econòmic:  
 
1.  Activitats privades de l’entitat ( no obertes al públic, com ara  
assamblees o reunions), dins l’horari d’obertura del Museu. 
 
2.  Activitat oberta al públic, en horari de no obertura habitual del  
Museu. Sempre i quan l’activitat sigui d’interès públic i ho permetin 
les instal·lacions i normativa del Museu, la qual cosa serà avaluada  
tècnicament pel Museu i el Servei de Cultura. Un cop l’activitat es  
consideri viable, es destinaran els recursos i el personal necessaris per 
tal que es pugui realitzar. 
 
3.  Activitats propies de centres d’educació infantil, primària,  
secundaria i Batxillerat, i d’estudis universitaris, d’Igualada, una vegada 
l’any, dins l’horari d’obertura del Museu 
 

Taxa Cultural 1. Activitats privades promogudes per entitats sense ànim de lucre, fora de 
l’horari habitual d’obertura del Museu. 
 
2. Les activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que 
comportin un rendiment econòmic 
 

Taxa Comercial Les activitats promogudes per entitats amb ànim de lucre i que comportin 
un rendiment econòmic 

 
 
Espais  Taxa Cultural Taxa Comercial 
CAL BOYER 
Vestíbul 26,52€ 64,59€ 
Sala d’exposicions temporals 36,91€ 94,59€ 
Auditori 36,91€ 94,59€ 
Nau d’Encavallades 
 Espai fins a 60m2   8,08€ 19,60€ 
 Espai fins a 105 m2 17,32€ 41,52€  
 Espai fins a 160 m2 26,52€ 64,59€ 
 Espai fins a 195 m2 36,91€ 94,59€ 
 Espai Cub / fins a 380 m2 46,23€ 107,85€ 
 Nau sencera fins a 769 m2 56,49€ 123,26€ 
Espai Taller   9,22€ 24,22€ 
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Pati de la Sínia 36,91€ 94,59€ 
CAL GRANOTES 
Patí del Molí d’Escorça 26,52€ 64,60€ 

 
 
G) Activitats en equipaments Cívics 
 
 

1. Taxes. 
Per a les activitats organitzades per l’Ajuntament d’Igualada que es desenvolupin al llarg del 
curs s’aplicarà una de les tarifes de la relació que segueix, en funció, si la persona que 
desenvolupa el curs és Tallerista o Titulat i dins de cada categoria hi ha 2 o 3 taxes en funció 
del número d’alumnes, a proposta del Departament corresponent: 
 

• Tallerista A: 2,11 €/hora 
• Tallerista B: 2,17 €/hora 
• Tallerista C: 2,22 €/hora 
• Titulat A: 2,95 €/hora 
• Titualt B: 3,37 €/hora 

 
 
*Bonificacions dels equipaments cívics pels empadronats a Igualada o en municipis que hagin 
signat un conveni amb la nostra ciutat. 
 

 Tots els cursos tindran una bonificació d’un 15%. 
 

 Aquelles activitats de caire social, promogudes per l’Ajuntament d’Igualada, podran tenir 
una bonificació de més del 50% fins a ser gratuïtes, a proposta del Departament 
corresponent. 

 
 
En aquells cursos o tallers que calgui material s’aplicarà un cost extra que anirà a càrrec de 
l’alumne. 
 
En tots els equipaments cívics, les activitats que organitzin altres entitats o institucions, vindran 
regulades pels preus que marquin elles, on podran establir bonificacions per al seus associats. 
  

2. Inscripcions 
 

Les inscripcions es podran realitzar de tres formes: 
 
• De forma presencial en qualsevol dels equipaments cívics, indistintament d’on es realitzi 

l’activitat. 
• De forma telefònica trucant a qualsevol dels telèfon dels equipaments cívics. 
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• A través d’internet, a partir de la pàgina web 
http:equipamentscivicsigualada.miram.cloud/. Cal prèviament està registrat a la pàgina 
de l’Ajuntament. 

 
3.Pagaments: 

 
Les activitats es podran pagar de dues maneres: 

 
• Amb un únic pagament mitjançant targeta de crèdit o bé fent un ingrés al número de 

compte corresponent. 
• Amb pagament fraccionat (per les activitats que superin els 70 €). Cal portar el número 

de compte per poder domiciliar el import fraccionat en tres rebuts. 
o Aquesta forma de pagament NO és valida per aquells ciutadans que facin la 

inscripció mitjançant internet. 
 

4.Devolució de pagaments: 
 
• En cas d’anul·lació del curs o activitat: es retornarà el import total de l’activitat. 

  
• En cas de baixa voluntària del ciutadà: 

 
o Un cop iniciats els cursos, no S’ACCEPTARÀ, cap tipus de baixa i per tant no 

es retornarà cap import. EXCEPTE: 
 

 En cas de que per motius de malaltia, degudament acreditats, es faci 
impossible la realització del curs es retornarà la part proporcional. 
Caldrà aportar justificant. 

 
 En cas que un ciutadà en atur passi a una situació laboral activa, en la 

què els horaris li facin impossible el seguiment del curs o quan hi hagi 
canvis d’horaris laborals es retornarà la part proporcional. Caldrà 
aportar justificant. 

 
5. Ús de sales i aules 
 

La taxa va en funció dels metres quadrats de cada espai a utilitzar. El cost correspon a 1 
hora d’utilització real més ½ hora prèvia de preparació i ½ hora posterior al seu ús. 
Aquests preus tindran un increment del 40% sobre el seu import, si la utilització de l’espai 
es fa fora de l’horari habitual de l’establiment o equipament. 
També es cobrarà el cost del servei de neteja, quan en funció dels usos, s’hagi de 
contractar una neteja extraordinària de l’espai. 
Supòsits de cobrament: 
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a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que no comportin un rendiment 
econòmic: gratuït 
b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que comportin un rendiment 
econòmic 
 Sala/aula 
De 15 a 50 m2  9,22 € 
De 51 a 105 m2  19,60 € 
De 106 a 160 m2  28,83 € 

c) Activitats de caràcter comercial o particulars/ grups. 
 Sala/Aula 
De 15 a 50 m2  24,22 € 
De 51 a 105 m2  53,07 € 
De 106 a 160 m2  79,58 € 

* El material fungible anirà sempre a càrrec de l’usuari. 
*Es pot eximir del pagament de les taxes d’ús de sales d’actes i aules tallers, aquells actes 
especials que es determinin i justifiquin per mitjà d’un informe tècnic amb el vistiplau de la 
regidoria corresponent de cada Departament.  
 
 
H) Teatre Municipal de l'Ateneu: Lloguers 
 
 

 Taxa cultural – Entitats sense ànim de lucre i  escoles 
de primària, secundària i universitats 

Taxa comercial – Empreses i 
altres organismes amb ànim 

de lucre 
 Funció 

primer ús 
any/laborable

 
A 

Funció 
primer ús 
any/vigília 

o festiu 
B 

Funció a 
partir del 

primer ús/any
 

C 

Funció en 
festiu o vigília 
a partir primer 

ús 
D 

Dia de funció 
laborable 

 
 

E 

Dia de funció 
en festiu o 

vigília 
 

F 
Cost per dia 
actuació (fins 
7 hores) 

100 €  250 € 350 € 450 € 450 € 550 €

Preu/hora per 
assajos, i 
muntatges en 
festius i 
vigílies 

16,00 € 16,00 € 32,05 € 32,05 € 40,05 € 40,05 €

Preu/hora per 
assajos, i 
muntatges en 
laboral 

12.25 € 12.25 € 24,05 € 24,05 € 32,05 € 32,05 €

 
 
 
 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

208 

  Laboral €/h Festiu €/h 
Persona suplementària sala 19.75 € 24.25 €
Persona extra servei tècnic 21.90 € 27.75 €
Persona venda entrades 19.75 € 24.25 €
Suplement neteja  19.75 € 24.25 €
Canó multimèdia 43.80 € 43,80 €
Pujar i baixar platea  1.654,00 € 1.654,00 €
 
1- L'Ajuntament d’Igualada cobrarà una taxa bonificada a les entitats sense finalitat de lucre i a les 
escoles públiques i concertades amb seu a la ciutat d'Igualada pel primer ús/any del Teatre 
Municipal l'Ateneu. Si s'utilitza més d'un dia anualment s'aplicarà la taxa normal corresponents a 
les entitats sense ànim de lucre.  
 
Les escoles d’ensenyaments artístics privades (arts escèniques, música i dansa), amb seu a la 
ciutat d’Igualada, atesa la seva naturalesa i vinculació amb la cultura escènica de la ciutat, i pel 
seu caràcter afavoridor del talent creatiu i emergent, s’aplicarà la taxa C per a dies laborables (a 
partir del primer ús i els consecutius) i la taxa E (a partir del primer ús i els consecutius) per vigílies 
i festius per l’ús del teatre. 
 
2.- El pagament de la taxa per ús del Teatre Municipal de l’Ateneu inclou el personal mínim pel 
funcionament d’un acte: 1 persona d’atenció al públic i 2 persones als serveis tècnics (so, llum i 
tramoia). Per la resta de personal que es requereixi caldrà aplicar la taxa corresponent. A partir 
d’un ús superior a 7 hores en un mateix dia hi haurà l’increment de taxa corresponent. S’aplicarà 
com a hora extraordinària el preu hora assaig/muntatge establert. 
 
3.- A partir d'una segona sol·licitud del teatre en el mateix decurs de l'any s'establirà la taxa no 
bonificada de lloguer. Queden exemptes d’aquest preus les programacions estables i tots aquells 
actes especials que es determinin per mitjà d’un informe tècnic amb el vistiplau del regidor de 
cultura. 
 

 
I) Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada 
 
Taxes per a les reproduccions fotogràfiques de l’arxiu fotogràfic Municipal d’Igualada 
 
1. REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES   
1.1. Impressions d'imatges digitals   
1.1.1 A 300 dpi, en paper fotogràfic, en blanc i negre o en color DIN A 4 5,65 € unitat 
1.1.2 A 72 dps., en paper normal, en blanc i negre o color 1,72 € unitat 
2. DIGITALITZACIÓ EN BLANC I NEGRE O EN COLOR ( no inclou el suport)   
2.1. 1 Imatge 2,25 €  
2.2 De 2 a 50 imatges 1,72 € cada imatge 
2.3. De 51 en endavant 1,15 € cada imatge 
3. REPRODUCCIONS DE VIDEO VHS (no inclou el suport)   
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3.1. Per un minut seleccionat 1,15 €  
3.2 Duplicació de cinta, per cada 30 minuts 5,65 €  
4. TARIFES PER USOS COMERCIALS DE LES REPRODUCCIONS   
4.1. Fotografia, Imatge mòbil (entitats sense finalitat de lucre) 5,65 € cada imatge
4.1. Fotografia, Imatge mòbil (entitats amb finalitat de lucre) 17,01 € cada imatge
4.1.1 Ús editorial (entitats sense finalitat de lucre) 5,65 € cada imatge
4.1.1 Ús editorial (entitats amb finalitat de lucre) 11,25 € cada imatge
4.1.2 Ús publicitari   
4.1.2.1 Entitats sense finalitat de lucre 16,96 € cada imatge
4.1.2.2. Entitats amb finalitat de lucre 28,25 € cada imatge
4.1.3 Ús investigació  3,39 € Cada imatge
5. Despeses per tramesa material:   
A sol·licitud de l'usuari, s'envien les reproduccions per correu amb acusament de 
recepció   
En aquest supòsit l'usuari ha d'abonar les despeses de tramesa d'acord amb les 
tarifes postals vigents   
6. Suport 0,95 € unitat 
6.1. CD Rom 0,95 € unitat 
6.2. DVD 2,25€ unitat 
 
 
 
J) Altres articles a la venda 
 
-  Rom Cremat :  1,00 €.  
 
- Gots reutilitzables venuts en la cessió a entitats o particulars  0,50 €/unitat  
 
- Lloguer Cavall d’Igualada: 300 €/dia. El preu no inclou les despeses originades per 
desplaçaments, gestió, etc., que s’abonaran a l’empresa responsable de la gestió. 
 
-  Paquet de 100 xapes :  16,30 €.  
 
-  Paquet de 100 xapes iman :  27,50 €.  
 
  
K) Ús de sales d’actes i aules tallers 
  
La taxa va en funció dels metres quadrats de cada espai a utilitzar i de l’ús d’aquest espai: com 
a sala d’actes o com a aula taller. El cost correspon a 1 hora d’utilització real més ½  hora 
prèvia de preparació i ½ hora posterior al seu ús. 
Aquests preus tindran un increment del 40% sobre el seu import, si la utilització de l’espai es fa 
fora de l’horari habitual de l’establiment o equipament. 
També es cobrarà el cost del servei de neteja, quan en funció dels usos, s’hagi de contractar 
una neteja extraordinària de l’espai.  
 
Supòsits de cobrament: 
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a) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que no comportin un rendiment 
econòmic: gratuït 
 
b) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que comportin un rendiment  
econòmic 
 
 Sala Actes AulaTaller  
De 15 a 60 m2  8,08 €   9,22 € 
De 61 a 105 m2 17,32 € 19,60 € 
De 106 a 160 m2 26,52 € 28,83 € 
De 161 a 195 m2 36,91 € 41,52 € 
 
c) Activitats promogudes per entitats sense ànim de lucre i que no comportin un rendiment 
econòmic, quan la utilització de l’espai sigui fora de l’horari habitual de l’establiment o 
equipament s’aplicaran les taxes de l’apartat b). 
 
d) Activitats de caràcter comercial o organitzades per entitats amb ànim de lucre. 
 
 SalaActes AulaTaller  
De 15 a 60 m2 19,60 €  24,23 € 
De 61 a 105 m2 41,52 €  53,07 € 
De 106 a 160 m2 64,60 €  79,58 € 
De 161 a 195 m2 94,59 € 118,82 € 
 
 
e) Particulars o grups que vulguin fer ús d’aules o aules/taller, excepte l’alumnat de   
l’Escola Municipal d’Art , que els poden utilitzar de manera gratuïta. 
 
 Aules/AulesTalle
De 15 a 60 m2   7,06 € 
De 61 a 105 m2  15,28 € 
 
 
 
 
*En tots els supòsits anteriors s’aplicarà una quota extra si s’utilitza material inventariable: 

 
- En el cas de les aules taller de noves tecnologies dels equipaments serà de 27,20 €/dia per 

cobrir despeses del manteniment dels ordinadors. 
 
- En la resta de material inventariable (forn...), s’estableix el preu de 13,60 €/sessió si és un ús 

puntual o 40,80 €/mes si és un ús continuat, entenent per ús continuat, 4 sessions mensuals. 
 
* El material fungible anirà sempre a càrrec de l’usuari. 
 
*Es pot eximir  del pagament de les taxes d’ús de sales d’actes i aules tallers, aquells actes 
especials que es determinin i justifiquin per mitjà d’un informe tècnic amb el vistiplau de la 
regidoria corresponent de cada Departament.  
 
 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

211 

f) Escola/Conservatori Municipals de Música d’Igualada - Particulars i Entitats musicals 
registrades a l’Ajuntament d’Igualada 

 
Escola de Música Ús puntual Ús continuat 
Aula assaig individual 6,00 € sessió 18€ mensuals 

Aula assaig grup cambra  12,00 € sessió 36€ mensuals 

 
Espais - Entitats musicals registrades 
a l’Ajuntament d’Igualada

S’aplica taxa apartats a), b), c), d).  
En el casos b) i d) s’apliquen les taxes d’Aula Taller

 
Instruments - Entitats 
musicals registrades a 
l’Ajuntament 
d’Igualada 

Ús puntual dins i fora del centre: 
• Crotals, Caixa Xinesa, Pandereta 20 cm, Jam 

Block, Güiro i similars 0,25€/instrument/dia 
• Hi-hat, Triangle, Safata accessoris, 

components bateria i similars: 
2€/instrument/dia  

• Plats Zildjian 18", Glokenspiel, Bateria i 
similars: 7€/ instrument/dia 

• Saxo tenor, Bombo, Timbala 26”, Timbala 29” 
i similars: 8€/instrument/dia 

• Xylophone, Vibràfon, Saxo baríton i similars 
10€/instrument/dia 

Només dins del centre en els casos a, b, c, d, f 
• Piano de cua 12€ 

Ús continuat dins del 
centre :  
Pianos verticals i 
altres instruments : 
100 € anuals/entitat 

 
Escola de Música 
 
En tots els supòsits anteriors: a, b, c, d, f 

• Els coneixements musicals específics, el tipus de formació, el volum sonor que en pugui 
resultar, l’horari demanat i la petició d’instruments o complements a l’ECMMI seran factors 
que es tindran en compte a l’hora d’acceptar o no les peticions per part de la direcció del 
centre. 

• Les peticions i l’ús dels espais i instruments es farà d’acord amb les NOFC dels centre 

• En l’ús continuat es garanteix un mínim d’una sessió d’una hora setmanal, ampliable en 
funció de la disponibilitat del centre. 

• La taxa de les aules per a ús d’assaig individual i cambra inclouen la possibilitat de fer ús 
d’un piano vertical.  

• Els exalumnes de l’Escola/Conservatori Municipal de Música tindran una bonificació del 
50% en la taxa d’ús individual i continuat. Pel que fa a les aules d’assaig grup cambra 
s’aplicarà la bonificació d’exalumne/a sempre que la meitat dels components del grup ho 
siguin) 
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• Les persones majors de 65 anys, tindran una bonificació del 100% en les aules d’assaig 
individual, (puntual i continuat) 

 
* El material fungible anirà sempre a càrrec de l’usuari. 

 

L) Biblioteca 
 
Fotocòpies Biblioteca (servei públic) A4 bn 1 cara 0,10 € 
Fotocòpies Biblioteca (servei públic) A4 color 1 cara 0,30 € 
Impressions de l’ordinador Biblioteca (servei públic) A3 bn 1 cara 0,10 € 
Impressions de l’ordinador Biblioteca (servei públic) A3 color 1 cara 0,35 € 

 
 
M) Ús d’instal·lacions esportives de centres educatius 
 
Pistes poliesportives o gimnàs 15,20€/hora 

 
 
N) Refugi de pelegrins d’Igualada 
 
Pelegrins amb acreditació (carnet segellat del Camí de Sant Jaume o de Sant Ignasi) 
 
Primera nit, un o més pelegrins  10,00 € 
Segona nit o més   18,00 € 

 
 
Pelegrins sense acreditació  
 
Primera nit o més  18,00 € 

 
 
O) L’Escorxador, espai cultural polivalent. 
 
Cessió d’ús de la Sala d’actes – nau central- de l’Escorxador. 
 

Cessionari Mòdul mínim  
(6 hores) 

Increment 
per hores en 

funció de 
l’ús 

Caps de setmana, 
festius o nocturn   

( de 22:00 h a 
06:00 h) 

Entitats sense ànim de lucre 500,00 € 34,55 €/h 700,00 € 
Entitats amb ànim de lucre i particulars 1.000,00 € 88,54 €/h 1.400,00 € 

 
 
Disposició final 
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 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.2.1.- Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 
  
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys públics i qualsevol remoguda 
en la via pública del paviment o de les voreres, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
  
 Està determinat per la realització de qualsevol dels aprofitaments assenyalats per l’article 
primer. 
 
 Article 3r. Subjectes passius  
 
 Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els 
qui es beneficiïn o realitzin els aprofitaments, si és que es va procedir sense l’autorització 
corresponent. 
 
 Article 4rt. Quantia 
 
 La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es calcularà d'acord amb els 
conceptes i els imports que es determinen en els números corresponents dels epígrafs de la tarifa 
que es conté en l'annex. 
  
 Article 5è. Normes de gestió 
 
 1. D'acord amb el que es preveu en els articles 26 i 27 del 47.1 Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i per tal de garantir en qualsevol cas els drets de l'administració, tota sol.licitud de llicència, 
perquè pugui ser admesa a tràmit, haurà d'anar acompanyada d'un justificant del dipòsit previ 
d'aquesta taxa. 
 2. La liquidació del dipòsit previ es realitzarà tenint en compte les dades formulades per la 
persona interessada. 
 3. El dipòsit provisional no causarà cap dret i no faculta per efectuar les obres, que només 
es podran realitzar quan s'obtingui la llicència. 
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 4. La liquidació, practicada d'acord amb les normes anteriors, s'elevarà a definitiva quan 
recaigui la resolució sobre la concessió de la llicència, i si es denegava l'interessat podrà instar la 
devolució dels drets pagats. 
 5. Les llicències es consideraran caducades si després de ser concedides passen trenta 
dies sense que les obres hagin començat, que una vegada hagin començat hauran de continuar 
sense cap interrupció. 
 6. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora 
pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es podran iniciar 
sense haver obtingut la llicència municipal amb l'obligació de sol·licitar la llicència dintre de les 
vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i justificar la raó de la seva urgència. 
 7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió d'aigua, la reparació del 
paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se n'hagi 
beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, per poder tramitar la 
sol·licitud haurà d'acreditar haver constituït la fiança corresponent. Si la garantia constituïda no era 
suficient per a cobrir l'import de les obres que s'han d'executar, l'interessat abonarà la diferència 
d'acord amb el compte que formuli el tècnic municipal. 
 8. El rebliment o massissat de rases i la reposició del paviment l'haurà de realitzar 
l'Ajuntament o, quan aquest no pogués, ho haurà de fer el concessionari. En aquest últim cas 
s'haurà de fer constar aquesta circumstància en el document de llicència o en el volant d'urgència 
que s'hagués d'utilitzar. 
 9. En el cas que, una vegada que el concessionari de la llicència hagi efectuat la reposició 
del paviment, els serveis municipals estimin, prèvies les comprovacions pertinents, que les obres 
no s'han realitzat d'acord amb les exigències tècniques corresponents, l'Ajuntament podrà procedir 
a l'enderrocament i la nova construcció de les obres defectuoses, i el concessionari de la llicència 
estarà obligat a pagar les despeses que produeixin l'enderrocament, el rebliment de les rases i la 
nova reposició del paviment. 
 
 Article 6è. Obligació de pagament 
 
 1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en el moment 
de sol·licitar la llicència per realitzar qualsevol mena d'obra en la via pública, o des que aquesta es 
realitzi, si és que es va procedir sense autorització. 
 2. El pagament del preu públic s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria 
municipal o allà on establís l'Ajuntament. 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
 

Taxa per l'obertura de sondatges o 
rases en terrenys d'ús públic i qualsevol 
remoguda en la via pública del paviment 

o de les voreres 
 

 
 Euros / metre 

lineal 
a) Carrers no empedrats ni pavimentats, per canalització, instal.lació, 
substitució o reparació   2,23 €
 
b) Carrers empedrats o pavimentats, per canalització, instal.lació, 
substitució o reparació 6,63 €
 
c) Obertura o aprofitaments realitzats per sota   la voravia 4,39 €
 
d) Escomeses de gas, aigua, electricitat, clavegueram; cadascuna  18,65 €
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IV.2.2.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
 
  
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 
de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 
 Article 2n.  Fet imposable  
 
 La realització de qualsevol dels aprofitaments assenyalats en l’article precedent.  
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és 
que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
 
 Article 4rt. Quantia 
 
 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
que es conté en l'annex. 
 
 Article 5è. Normes de gestió 
 
 1. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs 
respectius. 
 2. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent. 
 3. Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui 
autoritzada l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració de baixa. 
 4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent al que assenyala l'epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la causa que 
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hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant 
la taxa. 
 
 Article 6è. Obligació de pagament 
 
 1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent. 
 b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 
primer dia de cada semestre natural. 
 2. El pagament del preu públic s'efectuarà mitjançant ingrés directe en la Tresoreria municipal o 
allà on establís l'Ajuntament. 
 
 
 Disposició final 
  
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, puntals,  estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
 
    Epígraf       
 
Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb  mercaderies 
 
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús públic que facin els 
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquin la seva 
activitat. 
 
Contenidors, per dia  16,98 €  
Ocupació o reserva especial transitòria de la via   pública, per hora 
o fracció 26,57 € 

 
 
Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció 
 
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, materials de 
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs. 
 
Contenidors i elevadors, per dia  16,98 €  
Ocupació o reserva especial transitòria de la via pública, per 
hora o fracció 26,57 €

 
 
 Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc. 
 
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques, bastides tancades, 
contenidors de roba, caixes de tancaments, siguin o no per a obres i altres 
instal·lacions anàlogues: 
 
Per metre quadrat o fracció, al dia: 
En carrers de categoria primera i sisena 0,30 €
En carrers de categoria segona 0,30 €
En carrers de categoria tercera 0,29 €
En carrers de categoria quarta  i cinquena 0,28 €
 
2. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb puntals, estintols, bastides 
obertes i altres elements anàlegs: 
  
Per cada element i dia: 
En carrers de categoria primera i sisena 0,20 €
En carrers de categoria segona 0,20 €
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En carrers de categoria tercera 0,20 €
En carrers de categoria quarta  i cinquena 0,20 €
 
 
 Normes d'aplicació de les tarifes: 
 
Si les obres s'interrompien durant un temps superior a dos mesos, sense causa justificada, les 
quantitats que resultin d'aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del  100 per cent a partir 
del tercer mes i en el cas que, quan  hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les 
quantitats tindran un recàrrec d'un 200 per cent. 
 
En el supòsit d’ocupació d’una plaça d’aparcament controlat serà d’aplicació la tarifa prevista 
en la Taxa per Estacionament de Vehicles. 
 
En la tarifa tercera- Tanques , puntals, estintols, bastides, etc, serà d’aplicació una quota 
mínima de 10 € per liquidació.  
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IV.2.3.- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
 
 
  Article 1r. Concepte 
 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
 L’ocupació amb caràcter no permanent de la via pública o béns d’ús públic amb 
algun o alguns dels elements que constitueixen l’objecte de l’ordenança present. 
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones, 
físiques o jurídiques,  a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de 
l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
 Article 4rt. Quantia 
 
 1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa a 
l'annex segons la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres quadrats. 
 2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren a l'annex. 
 3. Als efectes previstos per a l'aplicació d'allò que figura a l'annex, hom tindrà en 
compte el següent: 
 a) Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no és sencer, s'arrodonirà 
per excés per obtenir la superfície ocupada. 
 b) Si, com a conseqüència de la col·locació de para-sols, separadors i altres 
elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les 
cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 
 c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s'autoritzin per a tot l'any, i 
temporals, quan el període autoritzat comprengui una part de l'any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals. 
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 Article 5è. Normes de gestió 
 
 1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada 
aprofitament sol·licitat o realitzat , amb independència que finalment es realitzi tota 
l’ocupació anual o temporal autoritzada.  
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats 
en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar 
l’autoliquidació de la taxa que correspongui  d’acord amb aquesta ordenança. A més, 
hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar, els elements a 
col·locar i de la seva situació de la terrassa dins del municipi. 
 3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran les declaracions 
formulades pels interessats i les autoritzacions es concediran, si és el cas, si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi hagués, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran les liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les 
autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, 
quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 
 4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a 
aquest municipi la devolució de l'import ingressat. 
 5. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin 
obtingut la llicència i s’hagi pagat la taxa. L'incompliment d'aquest precepte podrà originar la 
no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els 
recàrrecs que s'escaiguin.  
 6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o 
subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la 
llicència. 
 
 Article 6è. Obligació de pagament 
 
 S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional que cal 
fer amb motiu de la presentació de la sol·licitud de llicència, sens perjudici que 
posteriorment, en motiu d’inspecció, es pugui liquidar per la superfície realment ocupada. 
 

Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
 
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
 
 
 A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada:Temporada anual 15,67 € 
 
 B) Per cada metre quadrat de superfície ocupada amb motiu de la Festa Major i 
altres esdeveniments, que superi la superfície concedida en la llicència d’ocupació anual: 
Per dia 0,29 €; i, si no es disposa de llicència: Per dia 0,62€. 
 
 C) Per a la utilització de marquesines, es liquidarà una taxa anual complementària a 
l’assenyalada en el punt  A, per  cada m2 de  marquesina de     25,95 €/m2.  
 
 D) Les tarifes esmentades als apartats A, B i C anteriors s’incrementaran amb un 
coeficient de 1,5, en les vies següents: 
 

‐ ANSELM CLAVER, PL. 
‐ AURORA,C Entre Sta Caterina i C. Dansa, del 49 al 51 i del 60 al 92 
‐ AV. BARCELONA  Entre av Balmes i Lleida: 1-103 i 2-170 
‐ CAL FONT, PL. 
‐ CATALUNYA, PL. 
‐ CREU, PL. 
‐ EUROPA, AV. 
‐ GALICIA, C. Entre C st. Magí i C. Dansa. Del 1 al 9 
‐ JOAN MARAGALL-PARC DE L’ESTACIÓ VELLA 
‐ RAMBLA GENERAL VIVES 
‐ RAMBLA SANT ISIDRE 
‐ REI,PL. DEL 
‐ PAÏSOS CATALANS, AV. 
‐ PASSEIG JACINT VERDAGUER 
‐ POMPEU FABRA, PL. 
‐ SANT MAGÍ, C. 
‐ SANTA CATERINA, C Entre Rbla St Isidre i Passeig Jacint Verdaguer 
‐ INTERIOR D’ILLA SANTA CATERINA-SEBASTIÀ ARTÉS (La Isabela) 
‐ Totes  les ZONES DE VIANANTS RESTRINGIDES AL TRÀNSIT: 

• Argent, Santa Maria, Pl de Bruc, Born, Roser, Custiol, trav. Sant Sebastià i  pl. 
Ajuntament i Pius XII 

• Clos, Sant Magí, Retir i Carme 
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• Sant Simplici 

• Aurora 

• Av. Andorra 

• St Ignasi 

• Sant Cristòfor, plaça del Pilar, C Nou i Nostre Senyora de la O 

• Sant Roc, plaça Sant Miquel, Carreró St Miquel, Sant Jaume, travessia St Jaume 
i C Sant Bartomeu i Pg Mare de Deu de Gràcia 

 
 
  



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

225 

 
IV.2.4.-Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 
 
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de 
l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
 L’ocupació amb caràcter no permanent de la via pública o béns d’ús públic amb algun o 
alguns dels elements que constitueixen l’objecte de l’Ordenança present. 
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 Estan obligats al pagament de la  taxa regulada en aquesta ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és 
que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
 Article 4rt. Quantia 
 
 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes 
contingudes en l'annex. 
 2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren en l'annex. 
 
 Article 5è. Normes de gestió 
 
 1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pel període anual o de temporada autoritzat. 
 2. a) Els emplaçaments, instal·lacions, parades, etc., podran treure's a licitació pública 
abans de la celebració de les fires, i el tipus de licitació, en concepte de taxa mínima que servirà 
de base, serà la quantia fixada en les tarifes de l'annex d'aquesta ordenança. 
  b) Es procedirà, abans de la subhasta, a la formació d'un plànol dels terrenys 
disponibles per ser subhastats, i s'enumeraran i s'indicarà la superfície de les parcel·les que han 
de ser objecte de licitació. També s'assenyalaran les parcel·les que poden destinar-se a cotxes de 
xoc, circs, teatres, exposicions d'animals, restaurants, bijuteries, etc. 
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  En els casos de concessions per a aconteixements d'especial rellevància com ara la 
Festa Major, els interessats hauran de dipositar l'import que els correspongui en el moment de fer 
la reserva del lloc. 
 
  c) Si algun concessionari dels aprofitaments utilitzava una superfície més gran de la 
que se  li va adjudicar en la subhasta, pagarà, per cada metre quadrat utilitzat de més, el 100 per 
cent de l'import de l'augment, a més de la quantia fixada en les tarifes. 
 3. a) Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança i que no s'han tret a licitació pública, hauran de sol·licitar prèviament la 
llicència corresponent, realitzar el dipòsit previ a què es refereix l'article 6.2.a) següent i formular 
una declaració en què consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi instal·laran. 
També haurà d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva 
situació dins del municipi. 
  b) Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i   investigaran les declaracions 
que han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb 
les peticions de llicències. Si n'hi hagués, aquestes es notificaran als interessats i es giraran les 
liquidacions complementàries que s'escaiguin. Les autoritzacions es concediran quan els 
interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat  els ingressos 
complementaris corresponents.   
  c) En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 
municipi la devolució de l'import ingressat. 
 4. No es consentirà cap ocupació de la via pública fins que els interessats no hagin abonat i 
obtingut la llicència corresponent. 
  5. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran ser cedides o subarrendades a 
tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència, sense perjudici de 
les quanties que els interessats hagin d'abonar. 
 L'ocupació en el cas d'aconteixements periòdics com la Festa Major, d'un determinat espai, 
dóna el dret de tornar a ocupar el mateix lloc a l'edició següent del mateix aconteixement, sempre 
que les circumstàncies ho permetin. 
 
 
 Article 6è. Obligació de pagament 
 
 1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment 
de sol·licitar la llicència corresponent. 
 b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan  autoritzats i prorrogats el 
primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en les tarifes. 
 2. El pagament de la  taxa es realitzarà: 
 a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per   ingrés directe en la 
Tresoreria municipal o allà on establís l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la  llicència 
corresponent. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la llicència 
corresponent. 
 b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan  autoritzats i prorrogats, 
quan ja estiguin incloses en els padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, en les 
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oficines de la recaptació municipal. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
 3. Estaran exemps del pagament de la taxa: 
 
 a) Els organismes de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de Barcelona, 
del municipi d’Igualada i altres ens públics. 
 
 b) Aquelles entitats que tinguin signats convenis de col·laboració amb l’Ajuntament, sempre 
que l’activitat publicitada estigui directament relacionada amb el conveni vigent. 
  
 c) Institucions educatives públiques o en règim de concert amb l’Administració. 
 
 d) Les entitats i associacions sense ànim de lucre, quan així s’acrediti, sempre que 
l’activitat desenvolupada no produeixi, directa o indirectament, cap tipus de rendes. 
 
 e) Els partit polítics en campanya electoral. 
 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
 
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en 
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
 
1. Xurreries, frankfurts, creperies, “mojitos”, desgustació de 
vins, venda entrepans, tapes... 

17,83 €/ml/dia. 

2. Xurreries i similars  
2.1.- Xurreries i similars, per mes 446,18 €. 
2.2.- Xurreries i similars, per trimestre 1.338,55 €. 
3. Bars (veure nota sobre les terrasses) 9,91 €/m2/dia. 
4. Casetes de tir, tir al pot, dards, curses de camells, pesca 
vertical, anelles, tómboles, bingos, rifes, llaminadures, cotó 
de sucre, fruits secs i tot altre tipus de venda ambulant 
(remolcs) 

8,46 €/ml/dia. 

5. Atraccions:  
Pels primers 50 m2 1,98 €/m2/dia. 
Dels 51 m2 fins a 150 m2 1,72 €/m2/dia. 
Dels 150 m2 fins als 200 m2 1,30 €/m2/dia. 
A partir de 200 m2  0,53 €/m2/dia. 
6. Circs i espectacles similars  
fins a 1.000 m2 416,42 €/dia. 
més de 1.000 m2  594,85 €/dia. 
7. Rodatge cinematogràfic, sessions fotogràfiques, etc. (des 
del moment en què s’accedeix a les instal·lacions o a l’espai) 

 

7.1.- Sense intervenció (no requereix presència de personal 
de l’Ajuntament o quan es du a terme dins dels horaries de 
l’equipament.  

29,71 €/hora o fracció 

7.2.- Amb intervenció (requereix presència de personal de 
l’Ajuntament o quan es du a terme fora  dels horaris de 
l’equipament.   

53,86 €/hora o fracció 

8. Parada en l’anomenada “Botiga al carrer” 59,08 € /parada 
9. Estands i altres instal·lacions desmuntables que no siguin 
objecte de concessió administrativa per no suposar alteració o 
transformació del domini públic i que tenen com a finalitat la 
promoció i/o la venda de productes i serveis 

9,90 €/ml./dia. 

10. Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de 
publicitat de tot tipus, en vehicles de motor 

 

     10.1. Mitjançant vehicles de qualsevol tipus 65,97 €/vehicle/dia 
     10.2. Mitjançant persones com a suport material del 
missatge o instrument de l’atenció, amb armilles, vestuari o 
qualsevol altre mitjà 

9,90 € 
/persona/dia 
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NOTES 
 
- En qualsevol cas, de la tarifa 1 fins a la 9, l’import total mínim diari serà de  33,77 €.   
 
- En la tarifa 4. la superfície a considerar a l’efecte de la liquidació del preu serà d’un 

mínim de 4 m/l.    
 
- La fracció superior a 0.50 m. serà considerada com a unitat sencera. 
 
- En el cas dels bars, es considerarà la superfície de la instal·lació fixa. Les terrasses 

(taules i cadires), que  ocupin fins al doble d'aquella superfície, no tributaran. Si 
algun bar desitja ocupar més espai amb la terrassa tributarà l'excés a raó de 1,36 
€/m2/dia. 

 
- La superfície a considerar a l'efecte de la liquidació del preu dels circs i espectacles 

similars serà l'ocupada per la totalitat de la instal·lació: carpa, caravanes, remolcs, 
vehicles, zona d’estada dels animals, ... 

 
- El temps d’ocupació a considerar a l’efecte de la liquidació del preu dels circs i 

espectacles similars serà els dies en què hi hagi funció més un dia per al muntatge. 
 

- Les tarifes 1, 2, 3, 4, 5 i 6,  es reduiran a un 30% quan l'època no correspongui a Festa 
Major o a l’European Balloon Festival. 

 
- L'Ajuntament podrà limitar el nombre d'atraccions o parades  de qualsevol tipus. 
 
- Per conservar el mateix lloc per a l’any següent s’estableix la possibilitat de pagar una 

reserva del 20% del cost de la taxa. Els interessats no podran sol·licitar a aquest 
municipi la devolució de l’import ingressat en concepte de reserva. 

 
- Les parades no es podran subarrendar a tercers. 
 
 Fiances 
 A fi de garantir que els llocs ocupats es deixin en perfecte estat de neteja i conservació, 
es podrà demanar la constitució d'un dipòsit que podrà recuperar-se un cop retirada d'atracció 
i comprovat el bon estat de les instal·lacions. En el cas dels circs, teatres o altres activitats  a 
que s'autoritzi la col·locació d'elements publicitaris a la ciutat, la fiança cobreix igualment el 
compromís de retirar tota la publicitat. 
 
Concepte: Import o dipòsits: 
Circs o teatres 600,00 € 
Atraccions, bars, tòmboles, etc 100,00 € 
 
 



    
 

Ajuntament d'Igualada          |        Ordenances fiscals 2022 
 

230 

IV.2.5.- Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 
públiques municipals 
 
 
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 
municipals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposa l’article 57 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
  
 S'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'un vehicle la durada de la qual 
passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació. 
 No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles 
següents: 
 
 a) Les motocicletes i els ciclomotors. 
  b) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 
 c) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present. 
 d) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que  siguin propietat 
d'organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o les entitats autònomes, i que es destinin 
directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan 
estiguin realitzant aquests serveis. 
 e) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a  Espanya, identificats 
externament amb plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat. 
 f) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la 
Creu Roja i les ambulàncies. 
 g) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin  l'autorització especial 
corresponent que expedeix la delegació de Circulació i Transports. 
 h) Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega, durant la seva duració, 
sempre que ocupin zones reservades a aquesta finalitat.  
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
Estan obligats al pagament de la taxa: 
 
 a) Els conductors que estacionin els vehicles en els termes previstos en l'apartat primer 
de l'article anterior llevat     del que es disposa en la lletra b) següent. 
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 b) Els titulars dels vehicles, quan la taxa s'exigeixi  per anualitats completes, en la forma 
establerta en l'article  4t d'aquesta ordenança. A aquests efectes, hom entendrà per titulars les 
persones a nom de les quals figurin els vehicles   en el permís de circulació corresponent. 
 
 Article 4rt. Quantia 
 
 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, la tarifa de la taxa 
serà la següent: 
 
Estacionament d'un vehicle per una hora  1,20 € ( més l’IVA corresponent) 
Anul·lació de denúncia 4,00€
 
 Article 5è. Exempció per vehicles amb el distintiu de “zero emissions” 
 
 Els vehicles identificats amb el distintiu de “zero emissions” comptaran amb una exempció 
del 100%, durant un termini de 90 minuts, en el pagament de la corresponent tarifa horària a les 
zones blaves de la ciutat. Per tal de gaudir d’aquest benefici, els vehicles hauran de disposar del 
corresponent distintiu original, emès per la DGT i ubicat a un lloc visible per tal que els serveis 
encarregats de vetllar pel correcte funcionament de la zona blava pugui validar en tot moment la 
seva validesa.  
 
Per tal de gaudir d’aquesta exempció, els vehicles hauran de treure un tiquet gratuït del 
parquímetre i deixar-lo en lloc ben visible. 
 
 Article 6è. Obligació de pagament 
 
  L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada a què es refereix l'apartat segon 
de l'article anterior, en el moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques 
compreses en les zones determinades per l’Ajuntament. 
 El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de la utilització del servei mitjançant 
l'expedició del tiquet corresponent o mitjançant aplicatius de telèfons mòbils. 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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IV.2.6.- Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via 
pública 
 
  
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que es regirà 
per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de 
l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
 Estarà constituït per la realització de qualsevol aprofitament amb els elements assenyalats 
en l’article 1r. 
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és 
que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 
 Article 4rt. Quantia 
 
 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes 
contingudes en l'annex. 
 
 
 Article 5è. Normes de gestió 
 
 1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes de temps assenyalats en els epígrafs 
respectius. 
 
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ a què 
es refereix l'article següent. 
 
 3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, si hom no va determinar exactament la durada 
de l'aprofitament, hom l'entendrà prorrogada fins que els interessats presentin la declaració de 
baixa. 
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 4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent assenyalat en els epígrafs de les tarifes. La no presentació de la baixa determinarà 
l'obligació de continuar pagant el preu públic. 
 
 Article 6è. Obligació de pagament 
 
 1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix: 
 
 a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent. 
 
 b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 
primer dia de cada un dels períodes naturals de temps assenyalats en la tarifa. 
 
 2. El pagament del preu públic es realitzarà: 
 
 Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per  ingrés directe en la Tresoreria  
municipal o allà on establís   l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència   corresponent. 
 Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la     
llicència corresponent.  
 
 3. Estaran exemps del pagament de la taxa: 
 
 a) Els organismes de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de Barcelona, 
del municipi d’Igualada i altres ens públics. 
 
 b) Aquelles entitats que tinguin signats convenis de col·laboració amb l’Ajuntament, sempre 
que l’activitat publicitada estigui directament relacionada amb el conveni vigent. 
  
 c) Institucions educatives públiques o en règim de concert amb l’Administració. 
 
 d) Les entitats i associacions sense ànim de lucre, quan així s’acrediti, sempre que 
l’activitat desenvolupada no produeixi, directa o indirectament, cap tipus de rendes. 
 
 e) Els partit polítics en campanya electoral. 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
  

Taxa per les ocupacions del subsòl, 
el sòl i la volada de la via pública 

 
Les tarifes a aplicar seran les següents: 
 
Aprofitament del subsòl 
 
Aprofitament del subsòl amb base superficial,per metre quadrat o 
fracció a l'any 7,61 €
Aprofitament del subsòl amb base longitudinal,per metre lineal o 
fracció a l'any  0,41 €
 
 
Aprofitament del sòl i la volada  
 
Riells per ml 0,41 € 
Pals de ferro per unitat 30,56 € 
Pals de fusta per unitat 30,56 € 
Cables per ml 0,40 € 
Perns per unitat 1,40 € 
Capses d'amarrament, distribució o registre  per unitat 0,52 € 
Bàscules per unitat 0,93 € 
Aparells automàtics accionats per monedes per  unitat 22,98 € 
Aparells per a subministrament de benzina o   similars 45,94 € 
Pantalles publicitàries, per metre quadrat de  la pantalla,a l'any  124,82 € 
Pancartes i banderoles  
     - Instal·lació de cartells o banderoles en els pals o bàculs de 
l’enllumenat públic o en altres instal·lacions similars, per cada 
unitat i dia 0,54 € 
     - Pancartes situades a la via pública, per cada pancarta i dia 5,50 € 
Tòtems, per cada cara visible i dia 2,15 € 
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IV.2.7.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les 
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i  descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena 
 
 
 
 Article 1r. Concepte 
 
 En ús de les facultats concedides pels articles 133.2i 144 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb 
el que es disposa en els articles 15 al 19  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 
estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, que es 
regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 
de l’esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
 
 Article 2n. Fet imposable 
 
 Està constituït per la realització sobre la via pública de qualsevol dels aprofitaments referits 
en l’article 1r. de l’ordenança present. 
 
 Article 3r. Subjecte passiu 
 
 Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones o 
entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és 
que es va procedir sense l'autorització corresponent. 
 

 Article 4rt. Categories dels carrers o polígons 
 
 1. Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa de l'annex, les vies públiques d'aquest 
municipi es classifiquen en  categories. 
 2. Es prendrà com a referència les categories dels carrers aplicables a l’IAE. 
 3. Les vies públiques que no apareguin en l'índex alfabètic es consideraran d'última 
categoria, i mantindran aquesta qualificació fins a l'1 de gener de l'any següent en què el Ple de la 
corporació aprovi la categoria corresponent i la seva inclusió en l'índex alfabètic de vies públiques. 
 4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estigui situat en la confluència de dues o més 
vies públiques classificades amb categoria diferent, hom aplicarà la tarifa que correspongui a la via 
de categoria superior. 
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 Article 5è. Quantia 
 
  La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que 
es contenen en l'annex. 
 
 
 Article 6è. Normes de gestió 
 
 1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament 
sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps, assenyalats en els 
epígrafs respectius. 
 2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzar el dipòsit 
previ a què es refereix l'article següent i formular una declaració adjuntant un plànol detallat de 
l'aprofitament i de la seva situació dins del municipi. 
 3. Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions que 
han formulat els interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències. Si n'hagués, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si s'escau, 
les liquidacions complementàries procedents. Les autoritzacions es concediran quan els 
interessats hagin arreglat les diferències i, si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos 
complementaris corresponents. 
 4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 
municipi la devolució de l'import ingressat. 
 5. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre l'interessat 
no presenti la declaració de baixa.  
 6. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir de l'any  natural següent al de la seva 
presentació. La no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant el preu 
públic. 
 7. Les altes presentades durant el 2n. semestre de l'any, acreditaran el 50% de la taxa. 
 
 Article 7è. Obligació de pagament 
 
 1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 
 a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments de la via pública, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent. 
 b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, el 
primer dia de cada any natural.  
 2. El pagament de la taxa es realitzarà: 
 a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments, per  ingrés directe en la  
Tresoreria municipal o allà on establís   l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència   
corresponent. 
Aquest ingrés tindrà caràcter de dipòsit previ i s'elevarà a definitiu quan es concedeixi la     
llicència corresponent. 
 b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats i prorrogats, quan 
ja estiguin inclosos en els  padrons o matrícules d'aquest preu públic, per anys naturals    a les 
oficines de la recaptació municipal.  
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 Disposició final 
  
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
     

 
Annex de tarifes 

 
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
1) Per cada metre lineal de l'entrada de vehicles amb placa de gual o sense placa, es cobrarà 
l'import de 31,21 €/any, amb un mínim de 3 metres lineals. 
 
Sobre la tarifa resultant s'aplicarà un coeficient en funció dels metres quadrats del local i en la 
categoria del carrer en què es troba de conformitat amb la taula següent: 
 
Categoria del carrer segons l'IAE 
 

 1a. i 6a. 2a 3a.-5a. 
De 0 a 80 m2 1’48 1’29 1’10 
de 81 a 200 m2 1'91 1'69 1'48 
de 201 a 520 m2 2'39 2'14 1'91 
de 521 a 1020 m2 2’92 2'65 2'39 
més de 1021 m2 3'50 3'20 2’92 
 
2) Reserves de via pública en les quals resulta necessari tancar el trànsit a la calçada 
 
 
 1a. i 6a 2a. 3a-5a. 
Per 1 hora 25,05 € 25,05 € 25,05 € 
Per 2 hores 45,24 € 45,24 € 45,24 € 
Per 3 hores 66,68 € 66,68 € 66,68 € 
Per 4 hores 88,51 € 88,51 € 88,51 € 
Per 5 hores 109,95 € 109,95 € 109,95 € 
 
 
 S'aplicarà una reducció del 50 per 100 en el supòsit de tancament del trànsit del carrer, 
quan la calçada tingui una amplada inferior a 5 metres. 
 
 
3) Altres reserves de la via pública: Per metre lineal/hora o fracció  :  1,21 €. 
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4) Reserves d’estacionament de llarga durada (més de 24 h.) amb motiu de rodatges i altres : 0,05 
€ ml/hora. 
 

Per tal d’evitar una doble imposició, aquesta tarifa no serà d’aplicació a les companyies de 
serveis que tributen per la taxa regulada a l’ordenança per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
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IV.2.8.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
 
Article 1r .  Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per 
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que 
resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es 
regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
Article 2n. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a 
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del 
veïnat.  
 
2. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans de 
comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el 
domini públic municipal. 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com 
les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres 
d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant 
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu 
caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
 
2. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o privades, que 
prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme al 
previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de 
Telecomunicacions. 
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3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es 
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.  
 
Article 4t . Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents:  
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 

pendents.  
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 

correspongui.  
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació.  
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.  
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.  
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària. 

La seva responsabilitat s’estén a la sanció.  
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 

Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 

les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.  
 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per 
al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:  
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 

sancions.  
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b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries devengades, que 
es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per 
al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.  

 
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la 
Llei general tributària.  
 
 
Article 5è. Base imposable i quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini 
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades 
en l’article d’aquesta Ordenança.  
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el 
subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la 
xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats 
que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa 
com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de 
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats 
extraordinàries.  
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents:  
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que 

corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei 

d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada 
en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o 
instal·lacions propietat de l’empresa.  

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de 
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans 
emprats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no 
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no 
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s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per 
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es 
trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la 
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents:  
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 

contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga.  

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades 
en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui 
establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, 
de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en 
aquest article.  
 
 
Article 6è. Ús d’equipaments i de la infraestructura municipal de canalitzacions 
susceptible de ser utilitzada per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions 
electròniques. 
 
El fet imposable  és el constituït per l’ús d’equipaments i de la infraestructura municipal de 
canalitzacions susceptible d’ésser utilitzada per al desplegament de xarxes públiques de 
comunicacions electròniques, previst a la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions.  
 
Quantia de les taxes: 

 
 
 
 
 

 
Coubicació d’equips en nodes locals municipals de telecomunicacions 
Instal·lació d’un armari rack o similar, amb subministrament 2.400 €/any 

Aprofitament de canalitzacions municipals, per ml o fracció. 
No inclou cap nivell de servei en el manteniment d’aquestes 
canalitzacions ni s’estableix un termini per resolució d’avaries 
o incidents.  

0,56 €/any 
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elèctric 
Instal·lació d’un armari rack o similar, sense subministrament 
elèctric 

1.200 €/any 

 
 
Article 7è .Període impositiu i acreditament de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o cessament en la 
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 
subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les 
regles següents: 
 
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres 
que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta. 
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als 
trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el 
cessament. 
 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els moments 
següents: 
 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el moment de 
sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1 d’aquesta 
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s’ha iniciat l’esmentat 
aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha començat l’aprofitament especial quan s’inicia la 
prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 
 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es perllonguen 
durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període 
voluntari impositiu comprendrà l’any natural. 
 
 
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 5è. d’aquesta Ordenança, 
 
S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat 
trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es 
refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, 
comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre 
corresponent així com la data de finalització.  
 
2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior 
a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
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subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per 
cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta 
Ordenança.  La especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, 
inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les  que s'hagi 
facturat quantitats en  concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de 
l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o 
altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars 
de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la 
present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o 
entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els 
llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.  
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una 
liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.  
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article 
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la 
Llei general tributaria.  
 
6. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols 
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la 
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos 
bruts que satisfa a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup  Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa regulada 
en aquesta ordenança. 
 
 
Article 9è. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la 
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el 
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
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Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació.  
 
Article 10è.  Infraccions i sancions  
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins 
els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 
191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat 
article.  
 
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals.  
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents 
necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció 
tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article.  
 
 
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa.  
 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 20 d’octubre de 2015, regirà des del dia 1 de gener de 2016  i es mantindrà vigent 
fins la seva modificació o derogació expressa. 
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IV.2.9.- Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de 
casaments a l'Ajuntament 
 
 
Article 1r. - Disposició general  
 
D'acord amb el que estableix l'article 57, en relació amb l'article 20.3, ambdós del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'aprofitament especial de l'ús de la 
Sala de Plens, amb motiu de la celebració de la cerimònia civil d'un casament. 

  
Article 2n. - Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable l'ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances municipals, 
entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans, amb motiu de la 
realització de la cerimònia civil corresponent a un casament. 
 
Article 3r. - Subjectes passius 
 
Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella de 
ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d'aquest Ajuntament, i així ho han 
sol·licitat expressament. 
 
Article 4t. - Quota 
 
La quota a pagar per l'aprofitament especial definida en l'article anterior és de 496,75 € 
 
Article 5è. - Bonificacions 
 
Qualsevol parella de ciutadans que vulguin fer la cerimònia del casament en aquest 
Ajuntament, i així ho sol·licitin, si algun d'ells figura empadronat a la Vila amb una antiguitat 
superior als sis mesos, o han estat empadronats durant un mínim de 10 anys, gaudirà 
d’una bonificació  del 75 %. Aquesta bonificació augmentarà al 87,50 % si la cerimònia es 
celebra en l’horari laboral fixat per als funcionaris de l’ajuntament. 
 
Article 6è. - Acreditament 
 
La taxa es merita i, per tant, l'obligació de pagar es genera en el moment del lliurament de la 
documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una hora i dia 
determinats. 
 
Article 7è. - Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació 
 
1. En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a l'ús dels serveis 
municipals motiu de la taxa, amb una antelació mínima d'un mes . 
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2. La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada, pel 
corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditar el seu pagament, en 
l'acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d'aquesta ordenança. 
 

Disposició Final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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V.- Ordenança general reguladora dels preus públics 
 
 Article 1r. 
 
 L'establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen  pel capítol VI del 
títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i  altres normes concordants sobre hisendes locals i, 
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són 
d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança. 
  
 Article 2n. 
 
 Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per: 
  A) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència municipal 
quan hi concorrin les dues circumstàncies següents: 
 a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol.licitud o de 
recepció obligatòria. 
 b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o efectuades 
pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars o cap altra 
manifestació d'autoritat, o bé quan no es tracti de serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a 
favor de les entitats locals, segons la normativa vigent. 
  
 
 Obligats al pagament 
  
 Article 3r. 
 
 Estan solidàriament obligats al pagament : 
 A) Els qui han sol·licitat la prestació del servei sempre que no s'esdevingui la 
circumstància prevista en el paràgraf 2 de l'article 8. 
 B) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic. 
  
  
 Article 4rt. 
 
 El pagament de preus públics per serveis efectuats i no prèviament autoritzats o que 
ultrapassessin els límits de l'autorització, no comporta la legalització de les prestacions no 
autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les sancions o 
altres mesures que corresponguin. 
 
 Naixement de l'obligació 
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 Article 5è. 
 
 L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica de 
l'activitat. 
 També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic, encara que no hagi estat 
autoritzat. 
  
  
 Article 6è. 
 
 L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. 
Quan per causes que no són imputables al pagament obligat del preu, el servei públic o l'activitat 
administrativa no es prestin o no es practiquin, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit. 
 
 
 Article 7è. 
 
 Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, 
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
 Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis 
de tracte successiu,  el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit, si 
el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de la 
notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.  
 
 
 Gestió dels preus públics 
 
 
 Article 8è. 
 
 L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per a conèixer el grau real d'utilització del servei i pot, així mateix, fer les 
comprovacions oportunes. 
 En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les 
dades que posseeixi i de l'aplicació dels índexs adients. 
  
  
 Article 9è. 
 
 L'administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho 
prohibeixin, la prestació del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al 
pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan 
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir 
el pagament dels preus acreditats. 
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 Article 10è. 
 
 Una vegada transcorregut el venciment del pagament del preu públic , sense haver-se fet 
efectiu, s'exigiran les quantitats per via de constrenyiment, de conformitat amb el previst al 
Reglament general de recaptació i Llei general tributària pels deutes de tipus tributari. 
 L'ajuntament podrà exigir a més de les quotes vençudes, els interessos de demora 
corresponents, aplicant el tipus d'interès legalment establert pels deutes de tipus tributari. 
 
 Establiment i fixació dels preus públics 
 
 Article 11è. 
 
 L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Junta de Govern Local , de conformitat amb l'article 23.2.b 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
  

De conformitat amb ho establert a l’ article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/ 2004, de 5 de 
març, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei d’ Hisendes Locals i 59.5 de la Llei 30/ 1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, els acords d’establiment, fixació, modificació i supressió  dels preus públics 
entraran en vigor a partir de l’endemà de la darrera publicació de l`edicte corresponent  al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la Corporació. 
   
              L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics  
establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, 
excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en 
els mateixos termes, en relació amb els consorcis llevat que hi hagi una indicació diferent que en 
els seus estatuts. 
 En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament 
una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen 
el cost del servei. 
 Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen 
l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula. 
 
 Article 12è. 
 
 En els altres casos d'aprofitaments especials, el preu ha de ser igual o superior a la seva 
valoració. 
 Llevat que en el corresponent estudi econòmic no es justifiqui una altra cosa, es partirà de 
l'aplicació del tipus d'interès legal en el valor de mercat del terreny de domini públic que s'ocupi. 
Aquest valor no ha de ser necessàriament el que figuri en l'inventari municipal i pot ser el valor 
cadastral de la zona, el que s'ha pagat per expropiacions en la mateixa zona, el que es deriva de 
peritatges de tècnics municipals o d'agents de la propietat immobiliària, etc., a elecció de 
l'administració municipal. 
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 Article 13è. 
 
 L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de 
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada. 
  
  
 Article 14è. 
 
 Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin, 
l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles anteriors. 
  
  Article 15è. 
 
 Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la falta 
de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del mateix servei i 
aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època o el moment en 
què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat del servei o l'aprofitament. 
  
  
 Article 16è. 
 
 En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic corresponent  
que es pot  limitar, en el cas d'aprofitaments especials del sòl de domini públic, a una zonificació 
del terme municipal amb els valors corresponents. 
  
  
 Article 17è. 
 
 No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents: 
  A) Abastament d'aigua en fonts públiques. 
  B) Enllumenat de vies públiques. 
  C) Vigilància pública en general. 
  D) Protecció Civil. 
  E) Neteja de la via pública. 
  F) Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i educació general bàsica. 
 
 
 Vigència 
  
 Disposició final 
 
  Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària 
duta a terme el dia 16 d’octubre de 2007. 
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V.1.- Preu públic per publicitat radiofònica 
 
 
 Article 1r. Concepte 
 
 De conformitat amb el que es preveu en l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la publicitat 
radiofònica. 
 
 Article 2n. Obligats al pagament 
 
 Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es 
beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix 
l'article anterior. 
 
 Article 3r. Quantia 
 
 1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'annex. 
 2. La tarifa d'aquest preu públic serà la que figura a l'annex. 
 
 Article 4rt. Obligació de pagament 
 
 1. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix quan es 
prestin els serveis que s'enumeren en l'article 1r, atenent la petició formulada per l'interessat. 
 2. El pagament d'aquest preu públic s'efectuarà en el termini màxim de tres mesos a partir 
de la radiodifusió de la publicitat. 
 
 Article 5è. Gestió 
 
 Les persones naturals o jurídiques interessades en la prestació del servei a què es refereix 
aquesta ordenança hauran de presentar davant d'aquest municipi una sol·licitud detallada del 
servei desitjat. 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària  duta a 
terme el dia 28 de setembre de 2021. 
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Annex de tarifes 
 

Preu públic per la publicitat radiofònica. 
Falques de  15" 8,90 €
  "                  20" 9,90 €
  "                 30" 14,84 €
 
Cada segon de més   0,50 €
Pack de falques per  esdeveniments de la ciutat  109,97 €/jornada
 
ENREGISTRAMENT FALQUES 
 
A una veu 29,74 €
A dues veus 39,64 €
 
 
PATROCINIS DE PROGRAMES O SECCIONS 109,97 €/setmanals
 
 
DESCOMPTE 
 
De  450,00 € a 750,00 € 2'5 %
De 750,01 € a 1.200,00 € 5 %
De 1.200,01 a 1.800,00 € 7'5 %
De 1.800,01 € en endavant 10 %
En el cas de que el contractant de les falques sigui una agència de 
publicitat i fins l’import de 8.000,00 € 18 %
En el cas de que el contractant de les falques sigui una agència de 
publicitat i  a partir de l’import de 8.000,01 € 28 %
 
 
 
Preu públic del banners de publicitat al web de Ràdio Igualada 
 
Banner  botó : mida 150x150 px 53,91 €/setmanals
Banner lateral : mida 250x175 px 75,41 €/setmanals
Mega-banner: mida 100x350 px 96,92 €/setmanals
 
 
* Aquests preus no porten IVA inclòs. 
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ALTRES BONIFICACIONS DEL PREU 

- Les entitats sense ànim de lucre podran sol·licitar l’emissió gratuïta de falques per promocionar alguna de 
les activitats que organitzen, sempre i quan l’esdeveniment estigui relacionat amb la ciutat, un màxim de 
tres cops a l’any. El límit de tres campanyes a l’any es podrà superar només en cas que l’esdeveniment a 
promocionar es faci conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada.  

- Les empreses privades podran sol·licitar l’emissió gratuïta de falques a canvi d’algun tipus de 
compensació que pugui revertir en els oients de l’emissora, com ara entrades per a concerts, sopars, 
llibres o qualsevol tipus de regal per a sortejos o per a ser lliurats en dies especials, com el de Sant Jordi.  

- En cas que l’entitat sigui de fora d’Igualada, només s’emetran falques gratuïtes en aquells casos que la fi 
de l’activitat sigui benèfica, compti amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada o l’entitat aporti alguna 
compensació com les abans esmentades.   

- També s’emetran gratuïtament, amb un màxim de 3 campanyes a l’any, aquelles falques promocionals 
dels municipis de l’Eix amb els quals l’Ajuntament mantingui un acord d’intercanvi de publicitat.  

- Es passaran un màxim de cinc falques diàries durant una setmana.  
 

CONDICIONS D’AQUESTES FALQUES AMB EL PREU BONIFICAT. 

- Les falques han de tenir una durada màxima de 30 segons. 
L’emissora es reserva el dret de canviar els textos per adequar-los a les característiques del registre 
radiofònic. 

- El material gravat per Ràdio Igualada només pot ser emès per la mateixa emissora, en cap cas es pot fer 
arribar als anunciants per a que s’emeti per altres mitjans sense autorització expressa.  
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V.2.- Preu públic pel servei de vol amb el globus municipal 
 
 Annex de tarifes 
 
 
Vols captius de divertiment i esbarjo: 
 
Sol·licitant d’Igualada 522,00 €
Sol·licitant de fora d’Igualada 601,90 €
 
* Si el vol s’ha de realitzar amb origen o final fora del territori de Catalunya, es cobraran a part 
els costos de desplaçament i manutenció de l’equip de vol. 
 
Entitats sense ànim de lucre a Igualada 281,00 €
 
 
Vols lliures de divertiment i esbarjo: 
 
Preu ordinari 136,40 €
 
 
Vols lliures i captius de promoció econòmica (Publicitaris): 
 
Sol-licitant d’Igualada 601,90 €
Sol-licitant de fora d’Igualada 682,35 €
 
 
 Disposició final 
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2008. El seu període de vigència 
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió duta a terme el dia 
23 d’octubre de 2007. 
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V.3.- Preus públics del departament de Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament d’Igualada 
 
 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada és propietari de l’edifici IG-Nova (equipament que inclou els centres IG-Nova 
Empresa, ubicat a l’Avinguda Mestre Muntaner, 86 d’Igualada i IG-Nova Ocupació , ubicat al l’Avinguda de 
Barcelona, 78).  
 
Vist que s’oferiran diferents espais i equipaments d’aquest edifici a empreses, entitats i organismes públics en les 
condicions que preveu el Reglament Funcional del Departament de Desenvolupament, Ocupació i Comerç, cal 
regular uns preus públics per a la prestació d’aquests serveis, d’acord amb el detall següent. 
 
1- Equipaments 
 
I . Sala d’actes 
 
a) Condicions d’ús 
 
Sala d’Actes amb cabuda per a 70 persones, ampliable a 120, amb tarima i taula presidencial per a 6 
persones. La sala disposa d’equip de megafonia, equip de retroprojecció, pissarra, televisió, vídeo, calefacció 
i aire condicionat. Qualsevol altre equipament a instal·lar anirà a càrrec de l’empresa o entitat que en faci ús i 
prèvia autorització de la direcció d’IG-NOVA.  
 
b) Preu públic per a empreses i entitats  
 
La Sala d’Actes es cedeix en ús a empreses i entitats al preu públic de 35,90 euros/hora en les condicions 
que preveu el Reglament Funcional del Departament de Desenvolupament, Ocupació i Comerç. 
 
II.  Sala de reunions 
 
a) Condicions d’ús 
 
La sala de reunions està equipada amb un moble expositor, taula de reunions per a un màxim de 15 persones 
i un espai amb dos sofàs i taules de saló, televisió i vídeo, retroprojector i pissarra, calefacció i aire 
condicionat. Qualsevol altre equipament a instal·lar anirà a càrrec de l’empresa o entitat que en faci ús i 
prèvia autorització de la direcció d’IG-NOVA. 
 
b) Preu Públic per a empreses i entitats 
 
S’estableixen dos preus públics per la cessió d’ús de la sala de reunions segons les següents modalitats de 
contractació : 
 
- Cessió d’ús de mig dia : 35,90 euros.  
 
En aquest cas la contractació de la sala de reunions es podrà fer segons dues possibilitats :  
 

a) Horari de matí : disponibilitat de sala de reunions des de l’hora d’obertura d’IG-NOVA Empresa 
fins a les 14 hores. 

b) Horari de tarda : disponibilitat de sala de reunions de les 15 hores fins a l’hora de tancament d’IG-
NOVA Empresa. 
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- Cessió d’ús de dia sencer : 88,08 euros. En aquest cas l’horari de disposició de la sala de reunions podrà 
ser de 8 a 21 hores. En cas que una empresa vulgui disposar de la sala de reunions un matí i una tarda del 
mateix dia, s’aplicarà aquesta modalitat de preu públic. 
 
III.  Aules d’IG-NOVA Empresa i d’IG-NOVA Ocupació 
 
a) Condicions d’ús 
 
Diverses aules amb capacitat per a unes 30 persones, equipada amb retroprojector, televisió, vídeo, pissarra, 
calefacció i aire condicionat.  
 
b) Preu Públic per a cursos per a empreses i entitats 

 
S’estableix el preu públic per la cessió d’ús de les aules d’IG-NOVA Empresa i d’IG-NOVA Ocupació en funció 
de les hores totals del curs que s’hi vulgui dur a terme i de les hores diàries d’ocupació de l’aula, segons el 
següent quadre : 
 
Cursos de 1 a 50 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  25,62 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  21,35 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  18,81 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  15,38 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  13,65 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  11,96 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  10,27 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  8,53 euros/hora.
 
Cursos de 51 a 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  24,86 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  20,73 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  18,14 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  14,84 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  13,22 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  11,51 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  9,83 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  8,19 euros/hora.
 
Cursos de més de 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  24,12 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  20,10 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  17,50 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  14,28 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  12,73 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  11,05 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  9,45 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  7,86 euros/hora.
 
c) Preu Públic per a altres actes, per a empreses i  entitats 
 
Les aules d’IG-NOVA Empresa i IG-NOVA Ocupació com a sala d’actes es cedeix en ús al preu públic de 
26,49 euros/hora en les condicions que preveu el Reglament Funcional del Departament de 
Desenvolupament, Ocupació i Comerç 
 
IV.  Aula de Noves Tecnologies 
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a) Condicions d’ús 
 
Aula equipada amb 16 ordinadors en xarxa, impressora, escanner, connexions a Internet, retroprojector, 
televisió, vídeo, pissarra. 
  
b) Preu públic per a empreses i entitats 
 
S’estableix el preu públic per la cessió d’ús de l’aula de noves Tecnologies d’IG-NOVA Ocupació en funció de 
les hores totals del curs que s’hi vulgui dur a terme i de les hores diàries d’ocupació de l’aula, segons el 
següent quadre : 
 
Cursos de 1 a 50 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  34,19 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  30,79 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  27,34 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  23,90 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  20,51 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  17,11 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  13,65 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  10,26 euros/hora.
 
Cursos de 51 a 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  33,16 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  29,85 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  27,36 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  23,08 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  19,80 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  16,40 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  13,11 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  9,88 euros/hora.
 
Cursos de més de 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  32,17 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  28,94 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  25,47 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  22,30 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  19,09 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  16,10 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  12,64 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  9,45 euros/hora.
 
V.  Tallers  
 
a) Condicions d’ús 
 
Diversos tallers ubicats a la primera planta de l’edifici IG-NOVA Tecnoespai 
 
 
Taller de soldadura  
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El taller disposa de cinc cabines de soldadura, amb els seus equips de soldadura pertinents, 
cinc bancs de treball i les màquines i eines de taller necessàries i així el ventilador d'extracció 
de fums. Taller amb capacitat per a 15 alumnes. 
 
Taller de fusteria 
 
Taller  en el qual s’hi troba una màquina escaidadora universal, una serra circular, 3 bancs de treball, 
diferents màquines com caladores, pulidores, taladres, ... també, les eines manuals necessàries per 
l’aprenentatge de l’ofici de fuster.  
 
Taller de pneumàtica  
 
El taller de pneumàtica consta de 8  bancs de treball , format per 15 components de pneumàtica, 2 armaris, 
15 cadires, 1 pissarra magnètica, 1 taula i cadira per professor, accessoris, tub, cablejat elèctric , compressor, 
i disposats en 4 panells verticals per tal de realitzar les pràctiques pneumàtiques i electropneumàtiques per un 
total de 15 alumnes. 
 
Taller de lampisteria 
 
Es tracta d’un taller ubicat dins l’edifici d’IG-NOVA Ocupació d’una superfície aproximada de 50 m2 en el qual 
hi han quatre bancs de treball amb una capacitat per a 16 persones, està equipat amb les eines necessàries 
per poder desenvolupar els treballs d’electricitat. 
Es disposa també d’un espai per poder desenvolupar el treballs de fontaneria 
 
b) Preu públic per a empreses i entitats 
S’estableix el preu públic per la cessió d’ús dels tallers en funció de les hores totals del curs que s’hi vulgui 
dur a terme i de les hores diàries d’ocupació del taller, segons el següent quadre : 
 
Cursos de 1 a 50 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  50,70 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  46,43 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  43,88 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  40,43 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  38,72 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  37,04 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  35,35 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  33,63 euros/hora.
 
Cursos de 51 a 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  49,91 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  45,78 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  43,22 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  39,92 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  38,29 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  36,58 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  34,91 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  33,27 euros/hora.
 
Cursos de més de 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  49,22 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  45,30 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  42,57 euros/hora.
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Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  39,36 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  37,81 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  36,12 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  34,53 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  32,95 euros/hora.
 
A aquests preus de cessió d’ús del taller s’hi afegirà el consum elèctric, que es facturarà a 15,03 €/hora. 
 

 A tots els preus públics dels apartats anteriors se’ls aplicarà un increment de 21,36 euros/hora en 
cas que la disposició dels equipaments es realitzi fora de les hores que, per Decret d’Alcaldia, 
s’estableixin com d’obertura al públic d’IG-NOVA Empresa i d’IG-NOVA Ocupació. Si es tracta de la 
sala de reunions es computaran sis hores addicionals per un matí o tarda i dotze per dia complet. 

 
VI. Equip multimèdia 
 
a) Condicions d’ús 
 
Aparell multimèdia per a presentacions públiques o sessions formatives susceptible de ser connectat a un 
ordinador o a un videoprojector. 
 
b) Preu públic per a empreses i entitats 
 
S’estableixen dos preus públics per la cessió d’ús de l’equip multimèdia segons les següents modalitats de 
contractació : 
 
- Cessió d’ús de l’equip multimèdia fora de les dependències d’IG-NOVA: 34,48 euros/hora o bé 183,44 
euros/dia.  Es computarà el temps des del moment en què surt de l’edifici fins que és retornat. 
- Cessió d’ús de l’equip multimèdia fora de les dependències d’IG-NOVA en cap de setmana: 366,87 euros 
des de divendres a les 18.30 hores a dilluns a les 9 hores. El temps addicional es facturarà per hores. 

 
En el cas que la cessió d’ús de l’equip multimèdia sigui en qualsevol de les dependències d’IG-NOVA es 
podrà disposar sense cost addicional.  
 

 Gaudiran d’una bonificació del 90 % sobre aquests preus públics els centres públics d’educació 
universitària igualadins, les fundacions privades socioeconòmiques amb participació municipal i 
les entitats sense ànim de lucre registrades a l’Ajuntament d’Igualada que tinguin la consideració 
d’entitat socioeconòmica ( de comerç i gremials ). També gaudiran d’aquesta bonificació les 
entitats que estiguin vinculades a les anteriors, prèvia acreditació d’aquest extrem. Aquesta 
bonificació afectarà únicament als preus públics i no s’aplicarà sobre els increments previstos per 
fer ús d’Ig-nova fora de l’obertura al públic que s’estableixi per decret d’alcaldia. 
En el cas de l’Aula de Noves Tecnologies la bonificació aplicada serà del 50%. 

 
VII. Espai Firal 
 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada és l’arrendatari del local de l’antiga fàbrica de “Cal Carner”, ubicat al carrer 
Dr. Pujades núm. 81-83, segons contracte d’arrendament de data 10 de novembre de 2005.  
 
Vist que la finalitat principal d’aquest arrendament, expressament autoritzada en la clàusula primera del 
contracte d’arrendament, és el de l’organització i celebració de fires directament o per tercers  i d’altres 
esdeveniments que tinguin la mateixa destinació de la que és objecte el contracte. 
 
Vist que cal regular uns preus públics per la prestació d’aquest servei, d’acord amb el detall següent. 
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a) Condicions d’ús 
 
Mínim contractació de m2:  500 m2 
 
b) Preu públic per empreses i entitats 
 
Preu de cessió d’ús de l’espai firal interior (13.500m2): 0,50 € m2 / dia  
 
c) Preu públic per organismes públics i entitats vinculades per petició expressa d’algun departament 
 
Preu de cessió d’ús de l’espai firal interior (13.500m2): 0,30 € m2 / dia  
 
d) Preu de la fiança 
 
Preu de la fiança per empreses i entitats:  250 €.
Preu de la fiança per organismes públics i entitats vinculades per petició 
expressa d’algun departament:  150 €. 
 
e) Bonificacions sobre la cessió d’ús 
 
- 100% de bonificació a Fira d’Igualada en el marc del conveni que se signa anulament. 
-. 25% de bonificació en el preu públic diari en els dies de muntatge i desmuntatge de l’esdeveniment. 
 
 
2. Serveis 
 
a) Condicions d’ús 
 
IG-NOVA Empresa ofereix un seguit de serveis que estaran disponibles per a les empreses cessionàries dels 
mòduls o per a empreses i/o entitats que estiguin utilitzant alguna de les dependències del Centre. 
A les empreses instal·lades al Centre, la direcció els comunicarà mensualment l’import del servei, el qual es 
facturarà juntament amb el preu públic de cessió d’ús mensual dels mòduls. A la resta d’usuaris el servei se’ls 
cobrarà al comptat. 
 
b) Preu públic 
 
1) Servei d’ús d’ordinador  : 4,18 euros/hora  
2) Servei de fotocòpies :  0,10 euros/fotocòpia 
3) Servei d’enquadernació : 1,55 euros/enquadernació 
4) Servei d’enviament de fax :  1,10 euro/pàgina 
5) Inscripcions als cursos :  
Cursos de nivell 1 : 5,33 euros/curs 
Cursos de nivell 2 : 10,65 euros/curs 
Cursos de nivell 3 : 15,97 euros/curs 
Cursos de nivell 4 : 21,31 euros/curs 
Cursos de nivell 5 : 26,63 euros/curs 
Cursos de nivell 6 : 31,95 euros/curs 
Cursos de nivell 7 : 42,57 euros/curs 
Cursos de nivell 8:  53,23 euros/curs 
Cursos de nivell 9:  63,88 euros/curs 
Cursos de nivell 10: 74,53 euros/curs 
Cursos de nivell 11: 85,17 euros/curs 
Cursos de nivell 12: 95,82 euros/curs 
Cursos de nivell 13: 117,12 euros/curs 
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Cursos de nivell 14: 138,39 euros/curs 
Cursos de nivell 15: 159,70 euros/curs 
Cursos de nivell 16: 191,64 euros/curs 
Cursos de nivell 17: 212,93 euros/curs 
Cursos de nivell 18: 266,16 euros/curs 
Cursos de nivell 19: 275,57 euros/curs 
Cursos de nivell 20: 372,63 euros/curs 
La qualificació del nivell del curs s’acordarà per Decret d’Alcaldia 
en cada ocasió. Les variables que condicionaran el nivell del curs 
seran la qualitat del professorat, el número d’hores, el cost del 
curs i l’especialitat del curs.  
6) Servei de publicitat a les pantalles informatives instal·lades 
en els centres d’IG-NOVA Tecnoespai i IG-NOVA Ocupació:  2,32 euros/mes 

 
 
3- Empreses que s’instal·lin al Centre 
 
IG – NOVA Empresa disposa de 4 mòduls per cedir en ús a empreses locals, amb els següents preus públics 
: 
 
 

Categoria Preu Metres quadrats Nombre 
de despatxos 

A 206,10 euros/mes Entre 17 i 24 m2 4 
 
 
 
En cas que l’empresa desitgi el mòdul moblat, aquest preu públic s’incrementarà en 40,75 euros mensuals.  
 
En tots els casos, aquests preus públics inclouen : 
 
- Cessió d’ús del mòdul pel període d’un mes. 
 
- Un determinat nombre de cadascun dels serveis que ofereix el Centre i fer ús de la resta de dependències 
unes hores al mes, segons la següent relació : 

- Servei de recepció. 
- Servei de fotocòpies : 100 fotocòpies al mes 
- Servei d’enquadernació : 4 enquadernacions al mes 
- Servei de recepció de fax : sense límit 
- Servei de tramesa de fax : 15 pàgines al mes 
- Electricitat 
- Calefacció 
- Aire condicionat 
- Neteja del mòdul 
- Disposar de la sala d’actes 10 hores al mes.  
- Disposar de la sala de reunions 10 hores al mes.  

 
De tots aquests serveis podrà gaudir-ne l’empresa cessionària sempre que les disponibilitats del Centre IG-
NOVA Empresa ho permetin i prèvia autorització de la direcció. 
 
Si l’empresa cessionària no supera, en un mes, l’ús que pot fer de qualsevol dels conceptes inclosos en el 
preu públic de cessió d’ús, s’entendrà que ha renunciat a fer-ho i no tindrà dret a demanar cap bonificació 
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pels serveis no utilitzats. D’aquesta manera, cada mes s’iniciarà de zero el compte dels serveis i ús de 
dependències a les que té dret l’empresa cessionària. 
 
Quan l’empresa cessionària superi, en un mes, qualsevol dels anteriors conceptes inclosos en el preu públic 
de cessió d’ús, els restants li seran facturats segons els preus públics proposats en els apartats 1 i 2 
d’aquests preus públics. 
 
Aquelles empreses que en el moment d’instal·lar-se al Viver d’Ig-nova Empresa acreditin que algun 
dels seus promotors hagi cursat el postgrau en emprenedoria organitzat per l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada juntament amb Jove Cambra d’Igualada i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, 
gaudiran d’una bonificació del 50% sobre aquest preu públic, el primer any i del 25% el segon any 
d’estada en el viver d’Ig-nova Empresa. No es podrà gaudir d’aquesta bonificació si els promotors 
cursen el postgrau quan l’empresa ja està instal·lada al viver. 
 

*Aquests preus no porten l’IVA inclòs 

 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de vigència 
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió duta a terme el dia  
28 de setembre de 2021. 
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V.4.- Preus públics d’Ig.nova Tecnoespai 
 
 
Vist que l’Ajuntament d’Igualada és propietari del Viver d’Empreses Tecnològiques d’Igualada, IG-NOVA 
Tecnoespai, ubicat a l’avinguda Barcelona, 105 d’Igualada. 
 
Vist que s’oferiran diferents espais i equipaments d’aquest edifici a empreses tecnològiques, en les condicions 
que preveu el Reglament del Viver d’Empreses Tecnològiques d’Igualada, cal regular uns preus públics per a la 
prestació d’aquests serveis, d’acord amb el detall següent. 
 
El Viver d’Empreses Tecnològiques d’Igualada ofereix un seguit d’equipaments i  serveis que estaran 
disponibles per a les empreses cessionàries dels mòduls del viver.  
A les empreses instal·lades al viver, la direcció els comunicarà mensualment l’import del servei, el qual es 
facturarà juntament amb el preu públic de cessió d’ús mensual dels mòduls.  
 
 
1- Equipaments 
 
I . Sala de consulta 
 
a) Condicions d’ús 
 
Sala de consulta de 20m2 amb cabuda per a 5 persones. La sala disposa, equip de retroprojecció, pissarra, 
connexions a Internet, televisió, vídeo, calefacció i aire condicionat. Qualsevol altre equipament a instal·lar 
anirà a càrrec de l’empresa que en faci ús i prèvia autorització de la direcció d’IG-NOVA Tecnoespai.  
 
b) Preu públic per a empreses  
 
La Sala de consulta es cedeix en ús a empreses al preu públic de 31,95 euros/mig dia en les condicions que 
preveu el Reglament Funcional del Viver d’Empreses Tecnològiques d’Igualada. 
 
II.  Sala de reunions 
 
a) Condicions d’ús 
 
La sala de reunions de 30 m2, està equipada amb una taula de reunions per a un màxim de 10 persones i un 
espai on disposa de televisió i vídeo, retroprojector connexions a Internet, pissarra, calefacció i aire 
condicionat. Qualsevol altre equipament a instal·lar anirà a càrrec de l’empresa que en faci ús i prèvia 
autorització de la direcció d’IG-NOVA Tecnoespai. 
 
 
b) Preu Públic per a empreses  
 
La Sala de reunions s’estableix al preu públic de 42,57 euros/mig dia en les condicions que preveu el 
Reglament Funcional del Viver d’Empreses Tecnològiques d’Igualada. 
 
 
III. Aules de formació 
 
a) Condicions d’ús 
Aula amb capacitat per a unes 30 persones, equipada amb retroprojector, pissarra, aparell DVD, radio CD, 
calefacció i aire condicionat. 
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b) Preu Públic per a cursos per a empreses i entitats 
S’estableix el preu públic per la cessió d’ús de l’aula d’IG-NOVA Tecnoespai en funció de les hores totals del 
curs que s’hi vulgui dur a terme i de les hores diàries d’ocupació de l’aula, segons el següent quadre: 
 
Cursos de 1 a 50 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  25,62 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  21,35 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  18,81 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  15,38 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  13,65 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  11,96 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  10,27 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  8,53 euros/hora.
 
Cursos de 51 a 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  24,87 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  20,73 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  18,14 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  14,84 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  13,22 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  11,51 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  9,83 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  8,19 euros/hora.
 
Cursos de més de 100 hores : 
Si s’ocupa l’aula fins a 1 hora al dia :  24,12 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 2 hores al dia :  20,10 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 3 hores al dia :  17,50 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 4 hores al dia :  14,28 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 5 hores al dia :  12,73 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 6 hores al dia :  11,05 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 7 hores al dia :  9,45 euros/hora.
Si s’ocupa l’aula fins a 8 hores o més al dia:  7,86 euros/hora.
 
IV. Sala de videoconferències 
 
a) Condicions d’ús 
La sala de 35 m2 està equipada amb una taula de reunions per a un màxim de 12 persones. La disposa d’un 
equip de videoconferències amb dues pantalles, una de 108” i l’altre de 52”, pissarra, connexió a Internet, 
calefacció i aire condicionat.  
 
b) Preu Públic per a empreses 
La sala de videoconferències s’estableix al preu públic de 56,41 euros/hora. 
 
 
V.  Magatzems 
 
a) Condicions d’ús 
 
Magatzems de 10m2 que estan equipats amb prestatgeries, llum i connexions elèctriques per a poder-hi 
magatzemar diferent productes. 
  
b) Preu públic per a empreses i entitats 
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S’estableix el preu públic per la cessió d’ús del magatzem d’IG-NOVA Tecnoespai  5,10 euros per cada  5,58 
m3. 
  
 

 A tots els preus públics dels apartats anteriors se’ls aplicarà un increment de 21,36 euros/hora en 
cas que la disposició dels equipaments es realitzi fora de les hores que, per Decret d’Alcaldia, 
s’estableixin com d’obertura al públic d’IG-NOVA Tecnoespai. 

 
2. Serveis 
 
a) Preu públic 
 
1) Servei de fotocòpies : 0,10 euros/fotocòpia 
2)Servei d’enquadernació  1,55 euros/enquadernació 
3)Servei d’enviament de fax : 1,10 euro/pàgina 
4)Servei de publicitat a les pantalles informatives instal·lades en 
els centres d’IG-NOVA Tecnoespai i IG-NOVA Ocupació: 2,32 euros/mes 

 
 
3- Empreses que s’instal·lin al Centre 
 
IG-NOVA Tecnoespai disposa de 24 mòduls per cedir en ús a empreses amb contingut tecnològic locals,  
amb els següents preus públics:  
 

Categoria Preu Metres quadrats Nombre 
de despatxos 

A 206,10 euros/mes Entre 17 i 24 m2 1 
B 301,20 euros/mes Entre 25 i 32 m2 20 
C 401,65 euros/mes Entre 33 i 40 m2 1 

D 449,15 euros/mes
 

Entre 41 i 48m2 
 1 

E 528,45 euros/mes Entre 49 i 56 m2 1 
 
 
 
En cas que l’empresa desitgi el mòdul moblat, aquest preu públic s’incrementarà en 41,95 euros mensuals.  
 
En tots els casos, aquests preus públics inclouen : 
 
- Cessió d’ús del mòdul pel període d’un mes. 
 
- Un determinat nombre de cadascun dels serveis que ofereix el Centre segons la següent relació : 

- Servei de recepció. 
- Servei de fotocòpies : 100 fotocòpies al mes 
- Servei d’enquadernació : 4 enquadernacions al mes 
- Servei de recepció de fax : sense límit 
- Servei de tramesa de fax : 15 pàgines al mes 
- Electricitat 
- Calefacció 
- Aire condicionat 
- Neteja del mòdul 
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- Disposar de la sala de reunions 10 hores al mes, sempre que les condicions del centre Ig-Nova 
Tecnoespai ho permetin i prèvia autorització de la direcció, 

 
Si l’empresa cessionària no supera, en un mes, l’ús que pot fer de qualsevol dels conceptes inclosos en el 
preu públic de cessió d’ús, s’entendrà que ha renunciat a fer-ho i no tindrà dret a demanar cap bonificació 
pels serveis no utilitzats. D’aquesta manera, cada mes s’iniciarà de zero el compte dels serveis a les que té 
dret l’empresa cessionària. 
 
Quan l’empresa cessionària superi, en un mes, qualsevol dels anteriors conceptes inclosos en el preu públic 
de cessió d’ús, els restants li seran facturats segons els preus públics proposats en l’apartats 2 d’aquests 
preus públics. 
 
Aquelles empreses qualificades de tecnològiques o ambientals, que en el moment d’instal·lar-se al 
Viver d’Ig-nova Tecnoespai acreditin que alguns dels seus promotors hagin cursat el postgrau en 
emprenedoria organitzat per l’Escola d’Enginyeria d’Igualada juntament amb Jove Cambra d’Igualada i 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, gaudiran d’una bonificació del 50% sobre aquest preu 
públic, el dos primers anys i del 25% el tercer i quart any d’estada en el viver d’Ig-nova Tecnoespai. No 
es podrà gaudir d’aquesta bonificació si els promotors cursen el postgrau quan l’empresa ja està 
instal·lada al viver. 
 

*Aquests preus no porten l’IVA inclòs  
 
 Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022. El seu període de vigència 
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 Aquesta ordenança ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió duta a terme el dia  
28 de setembre de 2021. 


