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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) Desplegar 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 titularitat correspon a 

l’Ajuntament, o als seus Organismes Autònoms. 

2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Tarragona 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. 

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 Tarragona, 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 Tarragona. 

 

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. 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. 

nricart
Texto escrito a máquina
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Les sol·licituds formulades verbalment ,es respondran d’igual forma quan siguin d’interès general i no 

afectin dades personals diferents de les pròpies de qui realitza la consulta. 

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. 

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. La utilització de documents de propietat municipal per tercers donarà lloc a l’exigència de 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. 

 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 
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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. 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 

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 
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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 BASE o per l'Ajuntament. 

2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Tarragona la gestió de les taxes, el padró corresponent serà 

aprovat per l’òrgan competent de BASE. 

3. Quan no s’hagi delegat en altra entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’Alcalde o òrgan delegat 

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) Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell 

exercici la quota íntegra. Si l'inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici es liquidarà la 

meitat de la quota anual. 

b) Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de 

quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat 

alguna. 

 

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 Tarragona, la 

publicació del calendari fiscal correspondrà a BASE. En aquest cas, BASE 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 de vint dies naturals, comptats a partir del primer dia 

del període 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. 
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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 Tarragona la gestió del 

tribut, es formularà el recurs de reposició davant la Gerència de BASE. 

 

CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 

 

ARTICLE 17 - Pràctica de liquidacions 

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 o òrgan 

delegat. 

3. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Tarragona, les liquidacions 

seran aprovades per l’òrgan competent de BASE. 

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. 

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 a l’obligat tributari. 

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; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú; 

la Llei 11/2007, de accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans 

electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les notificacions 

electròniques. 
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5. Es procurarà que un dels dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar infructuosos els dos 

intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de l’interessat l’avís perquè passi a recollir 

la notificació per les dependències de l’agent notificador. 

6. 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. 

7. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació 

de Tarragona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals. 

8. 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 o òrgan delegat, a excepció 

d’aquells casos on la normativa de rang superior ho atribueixi al Ple. 

2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 

Tarragona, correspondrà a l’òrgan competent de BASE resoldre sobre la seva concessió. 

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. 

No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 

l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti 

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

 

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. 
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4. Contra la desestimació 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. 

 

ARTICLE 22 - Revisió d’ofici 

1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen 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. La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 

 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. 

2.  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. 

 

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 
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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 tercer. 

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, reiniciaran 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 administrativa. El procediment es reiniciarà 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 Tarragona la 

suspensió i, si s’escau, paralització del procediment correspondrà a BASE. 

 

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. 
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2.  Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament 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 BASE. 

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o 

certificat d’assegurança de caució. 

c) 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 o òrgan delegat, 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 

Tarragona, la sol·licitud es formularà per escrit o personalment a qualsevol de les oficines de BASE. 

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.  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.  

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. 

5.  En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General Tributària, tenen la 

condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència d’aplicar els valors cadastrals determinats 

per la Gerència del Cadastre, segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari. 

Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un procediment de 

rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat incrementat amb els corresponents 

interessos de demora. 

 

ARTICLE 30 - Reintegrament del cost de les garanties  
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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. 

Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, s’abonarà l’interès 

legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què s’hagués incorregut en els costos 

esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 

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 esmena en un termini de deu dies. 

4. Els pagaments realitzats per BASE 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. 

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, BASE 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 presumptes infraccions 

als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 

2 de març modificat per la Llei 19/2001, de 19 de desembre) i els seus reglaments de desenvolupament, 
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es tipificaran les infraccions i les sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en cada 

moment. 

2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Tarragona la recaptació de les multes, traslladarà a 

BASE mitjançant gravació directa en la seva base de dades dels elements identificatius del vehicle i la 

infracció. 

3. BASE 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. 

4. 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 BASE 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 greu. 

5. La notificació de la denúncia es practicarà per BASE segons el procediment establert a la seva 

Ordenança general i en tot cas d’acord amb el que preceptua la legislació estatal de general aplicació. 

 

ARTICLE 33 - Al·legacions  

1. De conformitat amb el que preveu l’article 79 de la Llei de seguretat viària, poden formular-se 

al·legacions davant de l'Ajuntament en el termini de quinze dies, comptats a partir del següent a la 

notificació de la denúncia. 

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 BASE, 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. 

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, BASE notificarà telemàticament a l’Ajuntament la relació d’expedients, relatius a 

una denúncia de trànsit, la multa de la qual no està suspensa, anul·lada, pagada, ni afectada per cap 

incidència. La comunicació de BASE 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 o òrgan delegat, des de l’Ajuntament 

es trametrà a BASE 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, BASE 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 preceptiu, 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:  
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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 multes es poden pagar amb reducció del 50 % si es satisfan en el moment de la denúncia o dins el 

termini de vint dies naturals següents al de la seva notificació. 

2.  Vençut el termini d’ingrés de pagament voluntari sense que s’hagi satisfet la multa, la seva exacció es 

portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els recàrrecs del període executiu 

previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre l’import nominal de la multa, i els interessos 

de demora. 

3.  Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori de les multes, es 

resoldran pels òrgans competents de BASE. 

4.  Les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon trucant al Servei d’Atenció 

Telefònica de BASE o per internet en la seu electrònica de BASE. 

5.  Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comès una infracció seran responsables subsidiaris en cas de 

impagament de la multa, llevat els supòsits següents: 

a) Robatori o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat del titular. 

b) Quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor. 

c) Quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor habitual; en aquests 

casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el conductor habitual. 

ARTICLE 36 – Prescripció de la multa 

1.  El termini de prescripció de les infraccions lleus és de tres mesos i de sis mesos per a les infraccions 

greus i 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.  

2.  El termini de prescripció de les sancions consistents en multa pecuniària és de quatre anys. El còmput i 

la interrupció del termini de prescripció del dret de l’Administració per exigir el pagament de les multes 

es regiran pel que disposa la Llei General Tributària. 

3.  Si no hagués recaigut la resolució sancionadora transcorregut un any des de l’inici del procediment, es 

produirà la seva caducitat i es procedirà a l’arxiu de les actuacions, a sol·licitud de l’interessat o d’ofici 

per l’òrgan que dictà la resolució. 

 

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 72.1 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  
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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  

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 o altres ingressos de dret públic correspon a la Tresoreria 

municipal, i la portaran a terme els diferents serveis gestors de cada ingrés públic. La tramitació dels 

expedients es farà segons el que preveu aquesta Ordenança General i les ordenances fiscals de cada 

tribut. 

2. Quan hagi estat delegada en la Diputació de Tarragona la portaran a terme els serveis centrals i 

perifèrics de BASE, 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. La tramitació dels expedients 

de recaptació 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. 

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 concretes 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 causats 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. 
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c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la garantia, 

col·laborin o consenteixin 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 consenteixin 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 BASE, 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. 

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. 
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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 Tarragona la concessió i denegació 

dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a BASE qui actuarà segons allò previst a la seva 

Ordenança General. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris que els fixats anteriorment, caldrà 

l’expressa autorització de l’Ajuntament mitjançant resolució de l’Alcalde o òrgan delegat. 

2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la sol·licitud a 

l’Alcalde o òrgan delegat. 

3. La sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament es podrà presentar dins dels següents 

terminis: 

a) Deutes en període voluntari: abans de la finalització del període voluntari fixat per a cadascun 

d’aquests. 

b) Deutes en període executiu: en qualsevol moment abans de la notificació de l’acord d’alienació 

dels béns embargats. 

4. La sol·licitud ha de contenir les següents dades: 

a) Nom i cognoms o raó social, número d’identificació fiscal i domicili del sol·licitant, i, si és el cas, 

de la persona que el representa amb l’acreditació documental del poder de representació. 

b) Deute per al qual sol·licita l’ajornament o fraccionament de pagament, indicant-ne l’import, el 

concepte i la data de finalització del termini d’ingrés en període voluntari. 

c) Motiu de la petició i ajornament o fraccionament proposat. 

d) Documentació acreditativa de la manca de liquiditat o referent a la situació financera: 

d.1 Fotocòpia de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la unitat 

familiar o declaració de l’impost de societats del darrer any. 

d.2 Fotocòpia de la pensió, subsidi o prestació d’atur. 

d.3 Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú per avaluar la situació 

econòmica financera del sol·licitant. 

e) Mandat de domiciliació bancària (SEPA). 

f) Garantia que ofereix. 

5.   Serà condició per atorgar l’ajornament o fraccionament la domiciliació dels pagaments. 

6. Els sol·licitants poden demanar un ajornament o fraccionament dels seus deutes. Els terminis dels 

ajornaments o fraccionaments queden supeditats al següent barem: 

a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €  

b) 12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €. 

c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €. 

d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 € 

e)  Els ajornaments i fraccionaments que se sol·licitin per a períodes més llargs s’avaluaran tenint    

 en compte les característiques i repercussions que suposin per a la hisenda municipal.En cap 

cas el termini d’ajornament o fraccionament serà superior als 48 mesos. 

L’import del deute a ajornar o fraccionar haurà de ser superior a 100 €. 

7. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, la dispensa 

d'aquesta obligació. En concret, s’estableix el següent règim de garanties: 

a) Per a deutes fins a 6.000€ no s’exigirà garantia. 

b) Per a deutes superiors a 6.000€ s’exigirà garantia, que es podrà prestar mitjançant aval 

bancari solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança 

de caució. Acompanyarà la sol·licitud el compromís exprés i irrevocable de formalitzar-ho si 

es concedeix l’ajornament o fraccionament. 
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Quan es justifiqui que no és possible obtenir l’esmentat aval, o que es compromet 

seriosament la viabilitat de l’empresa es podran acceptar altres garanties que es considerin 

suficients econòmica i jurídicament. 

8. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos següents al de la notificació de l'acord de 

concessió, l’eficàcia de la qual quedarà condicionada a dita aportació. 

9. La garantia haurà de cobrir l’import del deute en període voluntari, els interessos de demora que generi 

l’ajornament i un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides. 

10. L’òrgan competent podrà dispensar totalment o parcialment de la prestació de les garanties exigibles 

quan el deutor no disposi de mitjans suficients per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni 

pogués afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat 

econòmica respectiva, sempre que no suposi un greu impacte en els interessos de la hisenda pública. 

 

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, 

mitjançant la identificació del deute tributari i del crèdit reconegut per l’Ajuntament. 

3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde o òrgan delegat ordenarà 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.  

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 Tarragona, el tresorer municipal 

traslladarà a l'Assessoria Jurídica de BASE 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: 



 
 

 
 
 

 

OF0.0 GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPAL 

 

Serveis Econòmics 

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, BASE 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. 

2. L’aprovació de l’expedient de declaració de crèdits incobrables d’ingressos és competència de 

l’Ajuntament. No obstant això, si el procediment recaptatori s’ha tramitat per BASE, correspondrà al 

mateix aprovar la proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits en la seva 

Ordenança General. 

3. Pel que fa a la declaració de crèdits incobrables liquidats pel concepte de multes de trànsit, la 

recaptació dels quals es competència de BASE es formularà la corresponent proposta 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. 

La proposta de declaració de crèdit incobrable, formulada per BASE s’elevarà a l’Ajuntament. Si en el 

termini de tres mesos comptats, des de l’entrada en el Registre Municipal de la proposta, l’Ajuntament 

no formulés cap objecció, es declararan fallits els deutors per multes de trànsit mitjançant Resolució de 

la Gerència de BASE. 

4. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan definitivament 

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 600 euros, per l’òrgan responsable de la recaptació només 

s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 

a) Deutes de quantia inferior a 50 euros. 

- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit 

b) Deutes de quantia compreses entre 50 euros i 600 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 

- 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 i sempre que s’hagués dictat providència 

d’embargament. 

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 600 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. 
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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 a 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. 

En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta pública i 

posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, correspondrà a l’òrgan 

competent adoptar la resolució d’adjudicació de béns a favor de l’Ajuntament si s’escau, de 

conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del Reglament general de recaptació. 

Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per BASE, un cop ultimades les  actuacions, aquest 

elevarà l’expedient a l’Ajuntament perquè l’òrgan competent adopti la resolució d’adjudicació de béns 

si s’escau. 

7. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a l’Ajuntament, es 

procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a quina recaptació es tramità la 

subhasta, sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 

circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general. 

 

SECCIÓ V - INSPECCIÓ 

 

ARTICLE 49 - La inspecció tributària 

1. El Servei d’inspecció tributària té encomanades les funcions de comprovar i investigar el compliment 

acurat de les obligacions tributàries que estableix 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 que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en 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 seves actuacions de comprovació i investigació. 

e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol benefici o 

incentiu fiscal i devolucions tributàries. 

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. La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d’infraccions i sancions establert en la Llei general 

tributària i en les disposicions que la desenvolupen, especialment l’ara vigent Reglament de règim 

sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació, o la disposició que el substitueixi, així com 

l’altra normativa que s’aprovi al respecte. 

 

ARTICLE 50 - Personal inspector 
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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 

consideració 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 de la funció inspectora. 

4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de guardar sigil 

rigorós i observar secret estricte respecte dels 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. 

 

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 a desenvolupar-les, tal 

com disposa l’article 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, al menys parcial, del fet imposable o dels pressupostos de fet de 

l’obligació tributària. 

d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els elements sobre els qual hagin de realitzar-se puguin ser-hi 

examinats. 

2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc on hagi de desenvolupar-se, 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 hi es realitzi, sense perjudici de convenir, de 

mutu acord, que es facin en altres hores o dies. 

4. El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte la Llei general 

tributària i la normativa dictada per a desplegar-la. 

 

ARTICLE 53 - Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 

1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 

a) D’ofici. 

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 15 
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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 o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les empreses, oficines, dependències, 

instal·lacions o magatzems de aquell, i es desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que 

estableixen la Llei general tributària i el Reglament general de la inspecció dels tributs. 

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 supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi cap 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 és podrà examinar si concorren 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 hi concorren, 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. 

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 de les mateixes, 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 a 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, el vigent Reglament general de la 

inspecció dels tributs i la normativa que el substitueixi. 
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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 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. Fins que no s’aprovi un nou 

reglament es tindrà en compte especialment el que estableix el RD 2063/2004, de 15 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament general del règim sancionador tributari. 

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 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 hi 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 que ha instaurat la Llei general tributària ara vigent serà d’aplicació a les 

infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti més favorable per al subjecte 

infractor i que encara no sigui ferma la sanció que se li ha imposat. 

 

ARTICLE 56 - Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 

1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau de negligència 

que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en 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. 

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 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 per cent. 

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. 
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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’una sanció que partirà 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’una sanció que partirà 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 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 en 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.  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’una sanció que partirà 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’una sanció que partirà 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 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. 

7.  Les sancions establertes al paràgraf 4 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 o en el termini o terminis fixats a l’acord d’ajornament 

o fraccionament atorgat per l’Ajuntament a sol·licitud de l’obligat al pagament, que aquest hagués 

demanat abans de la finalització del període voluntari, i si 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 paràgrafs 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 EUR o, si és 

superior, quan no existeixi ocultació. 

5.  La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR 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. 

2.  La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que es 

disposa als paràgrafs 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 EUR o, si és 

superior, quan no existeixi ocultació. 

5.  La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR 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. 
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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 paràgrafs 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 EUR o, si és 

superior, quan no existeixi ocultació. 

5.  La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 EUR 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. 

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 

paràgrafs següents. 

3.  Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció 

consistirà en multa pecuniària fixa de 150 EUR. 

4.  Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció consistirà en 

multa pecuniària fixa de 250 EUR. 

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 

EUR 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 EUR. 

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. 

 

ARTICLE 62 - Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de 

l’Administració tributària local 
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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 EUR, 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. 

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 des del moment que l’Administració tributària incompleixi per causa 

imputable a ella mateixa els terminis fixats en la Llei general tributària per a resoldre l’assumpte de què 

es tracti fins que es dicti l’esmentada resolució o s’interposi recurs contra la resolució presumpta, ni 

tampoc 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 o reclamació 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: 
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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 matèria tributària local s’aplica tenint en compte les normes especials 

de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, les disposicions reglamentàries de 

desplegament d’aquesta normativa 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. 

3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant notificació de 

l’acord de l’òrgan competent. No podrà incoar-se expedient sancionador respecte de la persona o 

entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi transcorregut un 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. 

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 i les 

normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de l’esmentada llei. 

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. 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 qui 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 aquesta paralització de l’execució. 

 

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. 

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 uns altres elements de prova, es podrà dictar la resolució d’acord amb la proposta 

susdita. 
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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. 

 

Tercera- Repercussió de l’IVA en les taxes. 

Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les taxes no comprenen l’Impost sobre el valor afegit (IVA), 

que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula. En concret, les taxes en les que es 

repercutirà l’IVA són: 

a) Taxa núm. 2.1.4. per la retirada de vehicles en la via pública 

b) Taxa núm. 2.1.14 pels serveis de l’emissora municipal 

c) Taxa núm. 2.1.21 pel Servei de Transport Escolar 

d) Taxa núm. 2.1.22 pel Servei de Transport Urbà 

e) Taxa núm. 2.2.1. de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 

municipals. 

 

Quarta- Repercussió del cost de la devolució bancària de rebuts. 

En la recaptació d’ingressos mitjançant domiciliació bancària, l’import de les despeses derivades de la 

devolució bancària dels rebuts haurà de ser assumit pels obligats tributaris. 

 

DISPOSICIÓ FINAL  

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i continuarà 

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

s’han modificat restaran vigents. 
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I. Disposició general i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

Aquesta Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació als 4.b) i 5 . 

E.c.) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1.a) de la Llei 

8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i 15 i següents de la R.D.L. 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicable a aquest municipi, a l’Impost 

sobre Béns Immobles, previst en els articles 60 a 77 de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 

 

ARTICLE 2 

1. El fet imposable d’aquest impost està constituït per la titularitat dels drets següents 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 a què es trobin 

afectes. 

b) D’un dret real de superfície. 

c) D’un dret real d’usdefruit. 

d) Del dret de propietat. 

2. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre que 

en ell hi ha establert determinarà la no subjecció de l’immoble a la resta de modalitats que en el mateix 

es preveuen. 

En els immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets 

de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en 

el qual també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada 

per una concessió. 

 

ARTICLE 3 

1. Als efectes d’aquest impost tindran la consideració de  béns immobles rústics, de béns immobles urbans i 

de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del 

Cadastre immobiliari. 

2. El caràcter rústic o urbà de l’immoble dependrà de la naturalesa del sòl. Així, es considerarà sòl de 

naturalesa urbana el classificat pel planejament urbanístic com a urbà, el que, de conformitat amb la 

D.A. 2ª de la Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions urbanes, tingui la consideració 

d’urbanitzable i el que reuneixi les característiques contingudes a l’article 8 de la llei esmentada. 

Tindrà la mateixa consideració el sòl en què es pugui exercir facultats urbanístiques equivalents a les 

anteriors segons la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

3. S’exceptua de la consideració del sòl de naturalesa urbana el que integri els béns immoble de 

característiques especials. 

 

ARTICLE 4 

1. S’entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana conforme al que es 

disposa a l’apartat 2 anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials. 

2. Tindran la consideració de béns immobles de característiques especials compromesos en els grups 

següents: 

a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals nuclears. 

b) Les preses, salts d’aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades exclusivament a reg. 

c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge. 

d) Els aeroports, i ports comercials. 

 

ARTICLE 5 

No estan subjectes a l’impost: 

1. Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim-terrestre i 

hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 

2. Els béns immobles propietat de l’Ajuntament de Calafell següents: 



 
 

 
 
 

 

OF1.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

Serveis Econòmics 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 

- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament, excepte quan 

es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 6 

Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques i jurídiques i les entitats a què fa referència 

l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que siguin: 

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 es faci en la forma de concessió administrativa. 

b)  Titulars d’un dret real d’usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics. 

c) Titulars d’un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics. 

d) Titulars d’una concessió administrativa sobre béns immobles gravats o sobre els serveis públics a  què 

estiguin afectats. 

 

ARTICLE 7 

1. A la mort dels obligats per aquest impost, 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. 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. 

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. 

 

6. 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 concretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 

S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

7. 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. 
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b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 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. 

8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei 

general tributària. 

9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet 

imposable de l'impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la 

totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l'article 64 del text refós de la Llei reguladora 

de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL). Les quotes exigibles a 

l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.  S'entendrà que no han prescrit per al nou 

titular, com successor de l'anterior subjecte passiu, els deutes de l'IBI que tampoc hagin prescrit per a 

aquest últim.  

10. A l'efecte del previst a l'apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als 

compareixents sobre els deutes pendents per l'Impost sobre Béns Immobles associats a l'immoble que 

es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions. L'Ajuntament 

facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells col·laboradors socials 

que haguessin subscrit un conveni amb l'Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre 

que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la 

transacció.  

11. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es 

refereix el punt 9, precisa acte administratiu de declaració de l'afecció i requeriment de pagament a 

l'actual propietari. 

12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d’ una obligació 

determinarà que quedin solidàriament obligats front l’ Administració tributària al compliment de totes 

les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 de la Llei General Tributària. Conseqüentment, 

l'òrgan gestor podrà exigir el compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats.   Quan 

l'Administració només conegui la identitat d'un titular practicarà i notificarà les liquidacions tributàries 

a nom del mateix, qui vindrà obligat a satisfer-les si no sol·licita la seva divisió. A aquest efecte, perquè 

resulti procedent la divisió serà indispensable que el sol·licitant faciliti les dades personals i el domicili 

dels restants obligats al pagament, així com la proporció en la que cadascun d'ells participi en el domini 

o dret transmès. Les peticions de divisió realitzades amb posterioritat al inici del període de pagament 

voluntari tenen efectes l’exercici posterior al qual es formula la petició. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 8 

Estan exempts d’aquest impost els immobles següents: 

a) Els que essent propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, estan 

directament afectats a la  seguretat ciutadana i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa 

nacional. 

b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna. 

c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’estat Espanyol i la Santa Seu sobre 

assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques 

legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de col·laboració subscrits en 

virtut del que es disposa a l’article 16 de la Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 

e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor, i la 

condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, 

consular, o als seus organismes oficials. 

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent determinades 

reglamentàriament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat 

de l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti. 
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g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils, i els edificis situats en aquests, que estiguin dedicats a 

estacions, magatzems o qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les línies esmentades. 

 No estan exempts, per tant, els establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases 

destinades a habitatge dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 

h) Els béns urbans amb una quota líquida inferior a 3 €. 

i) Els béns rústics en què, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat dels seus 

béns rústics situats al municipi sigui inferior a 3 €. 

j) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al 

règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat. 

k) Els declarats expressament i individualitzada monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant 

Reial Decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i inscrits en el 

registre general a què fa referència el seu article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol; i 

els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de l’esmentada Llei. 

Aquesta exempció no serà d’aplicació a tots els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les 

zones arqueològiques, llocs i conjunts històrics, globalment integrats en els mateixos, si no 

exclusivament a aquells que reuneixin les condicions següents: 

- En zones arqueològiques, els béns inclosos com a objecte d’especial protecció en l’instrument de 

planejament urbanístic a què fa referència l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny. 

- En llocs o conjunts històrics, els béns que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta 

anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el RD 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el 

Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació 

urbana com a objecte de protecció integral en els termes previstos en l’article 21 de la Llei 16/1985, de 

25 de juny. 

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotació econòmica, tret que els resulti 

d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost 

a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre 

organismes autònoms de l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats 

Autònomes i de les entitats locals. 

l) La superfície de les muntanyes en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses 

arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’administració forestal. 

 Aquesta exempció tindrà una durada de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a 

aquell en què es realitzi la sol·licitud.  

m) Els immobles dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, 

de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius del 

mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’impost sobre societats. 

L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats sense fins 

lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes entitats. 

Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en tant es 

compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a 

l’aplicació del règim fiscal especial. 

n) Els béns immobles que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin 

directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres 

 

ARTICLE 9 

1. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota del impost, sempre que es sol·liciti pels interessats 

abans del inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les Empreses 

d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a 

aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. Quan sobre els immobles objecte de bonificació 

s'hi construeixin habitatges de protecció oficial, la bonificació de la qual es gaudirà serà del 90 per 100 

de la quota. En aquest cas caldrà que un mínim del 80 per 100 dels habitatges construïts siguin 

protegits. 

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en 

que s'iniciïn les obres fins el posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es 
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realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres 

períodes impositius. 

Per gaudir del esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents requisits: 

a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es tracti, mitjançant 

certificat del tècnic-director de les mateixes. 

b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, 

la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat o bé mitjançant la presentació de 

certificació d’estar donat d’alta en el cens de l’Agencia Tributaria. 

c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat. 

d) En el cas d'habitatges de protecció oficial, acreditació de la qualificació provisional de la protecció 

oficial dels habitatges a construir. 

L'acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol altra documentació admesa 

en dret. 

2.1 Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra, durant els tres períodes impositius 

següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que 

resultin equiparables a aquests conforme a la normativa de la respectiva Comunitat Autònoma. La 

bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment 

anterior a la conclusió dels tres períodes impositius de durada de la mateixa i assortirà efectes, en el seu 

cas, des del període impositiu següent a aquell en el qual es sol·liciti. Per poder gaudir de la bonificació 

els interessats hauran d'aportar la següent documentació: 

a) Fotocòpia del DNI o NIF 

b) Certificat final d’obres 

c) Fotocòpia de la Cèdula de Qualificació Definitiva d’Habitatges de Protecció Oficial, inscrita al 

Registre de la Propietat 

d) Fotocòpia del plànol de situació del nou habitatge 

e) Fotocòpia de l’escriptura de propietat 

f) Fotocòpia de l’imprès 902 de declaració d’alta per nova construcció, presentat davant l’Ajuntament 

o bé davant la Gerència Territorial del Cadastre. 

2.2.1. Així mateix, un cop transcorregut el termini de tres anys indicat en l'apartat anterior, i quan 

concorrin els requisits en ell establerts, els habitatges de protecció oficial gaudiran de les 

següents bonificacions: 

a) Un 50 per 100 de la quota del impost el quart exercici següent al de l'atorgament de la 

qualificació definitiva. 

b) Un 30 per 100 de la quota del impost el cinquè exercici següent al de l'atorgament de la 

qualificació definitiva. 

c) Un 10 per 100 de la quota del import el sisè exercici següent al de l’atorgament de la 

qualificació definitiva. 

Aquesta bonificació s'aplicarà a continuació de la que s'hagi gaudit en virtut de l'apartat 

2.1. anterior, sense que en aquest cas calgui sol·licitud prèvia per part l'interessat. 

3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra i, en el seu cas, del recàrrec al qual es 

refereix l'article 134 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els béns rústics de les cooperatives 

agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990 sobre règim 

fiscal de les Cooperatives. 

4. Els subjectes passius que d’acord amb  la normativa vigent tinguin la concessió de titulars de família 

nombrosa o monoparental en la data d’acreditació de l’impost, tindran dret a una bonificació en la 

quota íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la 

família. 

Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, s’han de complir els següents requisits: 

1. Ser l’habitatge habitual de la família, entès aquest com aquell que figura com a domicili 

habitual del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants. En aquells supòsits on la 

propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris la bonificació prevista en 

aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota 

corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la 
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seva condició de titular de família nombrosa. 

2. Que tots els integrants de la família estiguin empadronats en el mateix domicili i aquest 

sigui el seu domicili habitual. Quan per causa de divorci o separació matrimonial, un dels 

cotitulars no es trobi empadronat en el domicili familiar, no tindrà dret a aquest benefici 

fiscal. Així doncs, la totalitat de la bonificació serà aplicada en el rebut que li pertoqui 

abonar a la persona empadronada en el domicili familiar. 

3. No haurà de constar com a titular de cap altre immoble en aquest o en altre municipi, ni el 

sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o 

traster que puguin considerar-se com a annexos a l’habitatge. El valor conjunt d’ambdós, si 

es el cas, no podrà superar els valors màxims cadastrals fixats en la taula. 

Per  tal de determinar si es té dret a la bonificació, i en quin percentatge, el nivell de renda per unitat 

familiar (totes les persones empadronades en el domicili) i el valor cadastral de l’immoble no 

podran superar els límits establerts en el barem següent: 

 

Renda familiar Valors cadastrals dels habitatges 

 >=10.000 € / <= 35.000 € >=35.000 € / <= 90.000 € >=90.000 € / <= 120.000 € 

<= 1 SMI 80% 60% 40% 

>1 SMI / <= 1,5 SMI 70% 50% 30% 

>1,5 SMI / <= 2,5 SMI 60% 40% 20% 

>2,5 SMI / <= 3 SMI 50% 30% 15% 

> 3SMI / <= 3,5 SMI 40% 20% 10% 

    

 

En cas que almenys un dels membres de la unitat familiar tingui reconeguda una discapacitat, la bonificació 

per ostentar la condició de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost 

s’augmentarà en un 20% respecte als valors que apareixen a la taula, sempre i quan es compleixin la resta 

de requisits de la bonificació general. 

Als sols efectes d’aplicar aquesta bonificació, s’equipararan a les famílies nombroses amb un o més 

membres discapacitats, la família nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels 

ascendents que la integren tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

En aquest supòsit, per gaudir de la bonificació corresponent a les famílies nombroses amb un membre o 

més discapacitats, caldrà sol·licitar-la expressament i acreditar el grau de discapacitat de l’ascendent. 

Per tal d'acreditar el nivell de renda, juntament amb la sol·licitud de bonificació, tots els membres 

de la família hauran d'autoritzar a l'Ajuntament per tal que, anualment, pugui fer la consulta dels seus 

ingressos a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. 

S’entendrà per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró 

municipal d’habitants a la data d’acreditació de l’impost. En cas que el rebut es trobi dividit entre dos o 

més titulars residents a domicilis diferents es considerarà habitatge habitual de la família aquell en que 

hi resideixi la major part de la mateixa, sempre segons les dades del padró municipal d’habitants. 

Només s'atorgarà la bonificació per un únic habitatge per cada títol de  família nombrosa. 

La bonificació es concedirà a petició de l'interessat, a la qual haurà d'acompanyar una còpia del títol que 

l'acrediti com a titular de família nombrosa, o bé prestar el seu consentiment per tal que l'Ajuntament 

pugui fer la consulta telemàtica de les dades del títol de família nombrosa. 

En cas de cotitularitat de l'habitatge amb un subjecte passiu no titular de família nombrosa, la 

bonificació s'adequarà al percentatge de titularitat del subjecte passiu que tingui dret al benefici. 

La bonificació s'atorgarà, si escau, per un període de 5 anys, o per al període de vigència del títol de 

família nombrosa, si aquest és inferior a 5 anys, i tindrà efectes des del període impositiu següent a 

aquell en què se sol·liciti, llevat dels casos mencionats a l’article següent. Un cop transcorreguts els 5 

anys de vigència, serà necessari sol·licitar  novament la bonificació. 

El subjecte passiu resta obligat a comunicar a l’Ajuntament qualsevol variació en la seva situació 

familiar que pugui comportar la pèrdua de la bonificació. 

5. De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i unitats familiars que, superant els límits 

previstos en l'apartat B anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat 
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econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de 

valorar les demandes presentades i emetre, si s'escau, informe favorable a la concessió de la bonificació. 

6. Les bonificacions regulades en els apartats 2, 4 del present article es poden gaudir de forma acumulativa 

sempre que es sol·licitin degudament i es reuneixin els requisits establerts. A aquests efectes, s'aplicarà 

sobre la quota del impost bonificat d'acord amb el què estableix l'apartat 2, la bonificació prevista en 

l'apartat 4. 

7. Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota integra del impost, els béns immobles en els que es 

desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat per concórrer 

circumstàncies socials, culturals,històric artístiques o de foment d’ocupació que justifiquin la declaració. 

Correspondrà al Ple de la Corporació la seva declaració i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu 

per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

8. Gaudiran durant els tres primers anys, d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost sobre 

béns immobles aquells titulars que, sense estar obligats a fer-ho, instal·lin sistemes per a l’aprofitament 

tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol en el seu habitatge o local comercial. L’aplicació d’aquesta 

bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors 

que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent. 

9. Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles en els 

habitatges inclosos en el Catàleg de Béns a Protegir del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que en 

l’any anterior al del gaudiment de la bonificació hagin executat obres de reforma, reparació i 

rehabilitació per una quantia igual o superior a l’import derivat de la bonificació. 

Correspondrà al Ple de la Corporació la seva declaració i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu 

per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

 

 

 

ARTICLE 10 

Quan es porti a terme la revisió de valors cadastrals, s’aplicaran durant un període de nou anys les reduccions 

previstes a la Llei 53/1997, de 27 de novembre. 

 

IV. Base imposable i deute tributari 

 

ARTICLE 11 

1. La Base Imposable de l’Impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles rústics o urbans. 

2. El valor cadastral dels béns de naturalesa urbana i dels de naturalesa rústica es fixarà seguint els criteris i 

el procediment que es detalla en els articles 66 al 72, 78 i apartat 1) de la disposició transitòria segona 

de la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

locals i normes complementàries i reglamentàries que els desenvolupin. 

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

s’estableixin. 

4. La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recorrible 

davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya 

 

ARTICLE 12 

Els tipus de gravamen aplicable en aquest municipi seran: 

Pels béns de naturalesa urbana, ZERO COMA NORANTA-VUIT AMB DEU PER CENT (0,9810%). 

Pels béns de naturalesa rústica, el ZERO COMA TRENTA QUATRE PER CENT (0,34%). 

Pels béns de característiques especials, l’U COMA TRENTA PER CENT (1,30%). 

Pels béns immobles d’us residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent s’aplicarà un recàrrec 

del 50% de la quota líquida de l’impost d’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament. 

 
ARTICLE 13 

1. La quota íntegra de l’Impost serà el resultant d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen que 

correspongui segons la naturalesa del bé. 



 
 

 
 
 

 

OF1.1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

Serveis Econòmics 

2. La quota líquida de l’impost s’obté minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes 

legalment i reglamentàriament. 

3. L’Ajuntament exigirà un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost als immobles d´’ús residencial 

que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es determinin 

reglamentàriament. 

4. L’esmentat recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d’aquest tribut, es meritarà el 31 de desembre i es 

liquidarà anualment per l’Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de l’immoble. 

 

V. Normes de gestió de l’impost 

 

ARTICLE 14 

1.  L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu. 

2.  El període impositiu coincideix amb l’any natural. 

3.  Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat que es 

produeixin en els béns gravats, tindran efectivitat en el període impositiu següent a aquest en què 

tinguin lloc. 

4.  Quan l’Ajuntament conegui de la conclusió d’obres que originen una modificació de valor cadastral, 

respecte al figurat en el seu padró, liquidarà l’IBI en la data en què la Gerència Territorial del Cadastre li 

notifiqui el nou valor cadastral. 

5.  La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per 

aquests els compresos entre el següent a aquell en què van finalitzar les obres que han originat la 

modificació de valor i el present exercici. 

6.  En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest exercici i als anteriors la quota satisfeta per 

IBI a raó d’una altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat. 

 

ARTICLE 15 

1. És competència de l’Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de l’Impost: 

a) La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió 

dels documents cobradors, i confecció del Padró o Matrícula Fiscal. 

b) La concessió i denegació d’exempcions i bonificacions. 

c) La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 

d) La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra actes i acords referents als apartats 

a), b) i c) anteriors. 

e) Les actuacions que tinguin per objecte l’assistència i informació al contribuent en relació a les 

matèries compres en aquest apartat. 

2. L’Ajuntament podrà col·laborar en la inspecció cadastral de l’Impost amb els òrgans competents de 

l’Administració de l’Estat, amb subjecció a les normes de col·laboració que, reglamentàriament, es 

determinin. 

 

ARTICLE 16 

1. L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal del Impost, que estarà constituït per 

les dades referents als béns immobles subjectes al mateix: subjectes passius, valors cadastrals, base  

liquidable que correspongui, tipus impositius i quotes, amb separació entre els béns de naturalesa 

urbana, rústica i de característiques especials. El padró serà aprovat per resolució de l'Alcalde-President i 

exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la publicació de l’edicte 

corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, dins del qual els contribuents podran formular els 

recursos i al·legacions que considerin oportuns. L'exposició pública del Padró produirà els efectes de la 

notificació en els termes establerts en la Llei General Tributària. 

2. En el cas del Padró de l’Impost en el cas de béns immobles de naturalesa rústica s’agruparan totes les 

quotes relatives  a un mateix subjecte passiu en un únic document de cobrament. 

3. Finalitzada l’exposició pública del Padró, s’iniciarà el període voluntari de cobrament, dins dels terminis 

que s’assenyalin en l’Edicte de cobrament corresponent a cada exercici. 

4. L’Ajuntament practicarà les liquidacions per ingrés directe en els casos de noves construccions, 

alteracions d’ordre físic, econòmic o jurídic, o de modificacions en els elements tributaris motivades per 
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la resolució de recursos o la revisió d’ofici d’errors materials, aritmètics o de fet, un cop hagi estat 

assignat el nou valor cadastral per part del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària. 

 

ARTICLE 17 

1.  Els subjectes passius interessats en gaudir d’alguns dels beneficis fiscals previstos als apartats j),k),l i m) 

de l’article 8 i a l’article 9, els subjectes passius hauran de presentar la corresponent sol·licitud, 

acompanyant els documents acreditatius del compliment dels requisits que donen dret a l’exempció. 

2.  L’efecte de la concessió dels beneficis fiscals comença a partir del primer dia del període impositiu 

següent a la data de la sol·licitud i  no pot tenir en cap cas caràcter retroactiu. 

 

ARTICLE 18 

1.  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 de la finalització de l’exposició pública del padró corresponent. 

2.  La interposició de recurs no atura l’acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini 

previst per a interposar el recurs, la persona interessada sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte 

impugnat i acompanyi la garantia preceptiva pel total del deute tributari, en els termes previstos pel 

Reglament General de Recaptació. 

3.  No obstant el previst a l’apartat anterior, l’Alcaldia pot acordar la suspensió de procediment sense 

prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o bé 

demostri de manera fefaent l’existència d’errors materials o aritmètics de la liquidació objecte de la 

impugnació. 

 

ARTICLE 19 

La recaptació de les quotes de l’impost es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 

estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

Per tal de facilitar el pagament de l’impost, l’Ajuntament en el cas dels rebuts domiciliats fraccionarà d’ofici 

tots els rebuts domiciliats en sis rebuts corresponents, el primer representarà un 20% i els altres cinc el 16% 

cadascun d’ells, sense que s’acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als contribuents, sempre 

que el subjecte passiu no hagi manifestat el seu interès en que només es faci un càrrec per la totalitat de 

l’import. 

 

ARTICLE 20 

La inspecció de l’Impost, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de 

la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació. 

 

VI. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
PRIMERA.- Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang 

legal que afectin qualsevol element d’aquest impost, són d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta 

ordenança. 

 

SEGONA.- El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 4 de l'article 9 està referenciat al salari mínim 

interprofessional (SMI). En cas que a la data de meritació del tribut el SMI hagi variat, s'actualitzarà el 

quadre en funció del nou import aprovat del SMI o índex que el substitueixi. 

 

TERCERA.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 

motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d'aquesta Ordenança 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, 
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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. 

 

 

VII. DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ARTICLE 1 – Disposició general 

El R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

estableix al seu article 59.1 amb caràcter obligatori l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que es 

regularà pels preceptes continguts en aquesta Ordenança. 

 

ARTICLE 2 – Fet imposable 

1. L’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles 

d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i 

categoria. 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics 

corresponents i mentre no n’hagi causat baixa. Als efectes d’aquest Impost, també es consideraran aptes 

els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 

1. No estan subjectes a l’Impost els vehicles que, donats de baixa en els registres per antics, poden ser 

autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o curses limitades als 

d’aquesta naturalesa, i els remolcs o semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega 

útil dels quals no sigui superior a 750 kg. 

 

ARTICLE 3 – Subjectes passius 

Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix 

l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.  

 

ARTICLE 4 - 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 33 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 al límit del valor 

de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

4.  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar 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 el supòsit de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions tributàries 

pendents en la data de cessament 

2. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei General 

Tributària. 

 

ARTICLE 5 – Beneficis fiscals 

1. Estaran exempts d'aquest impost: 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, les 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, externament 

identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. 

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus 

funcionaris o membres amb estatut diplomàtic. 

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del què es disposa en tractats o convenis internacionals. 

d) Les ambulàncies i resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits 

i malalts. 
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e) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals 

s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per 

persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat 

qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran 

també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els 

pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en 

el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin 

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

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

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

persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  

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

el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent. 

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

manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé 

es destinarà al seu transport. 

Les exempcions previstes a les lletres d) i e) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin 

beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  

f) Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, 

sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de 9 places, inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària provistos de Cartilla d'inspecció Agrícola. 

2. Per tal de poder gaudir de les exempcions previstes als apartats e) i g) de l’apartat anterior 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 acreditatiu de la seva 

concessió. 

a) Per a poder gaudir de l'exempció a què es refereix el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 

anterior, els interessats hauran d’aportar la documentació següent: 

- Permís de circulació del vehicle. 

- Fitxa d’inspecció tècnica del vehicle. 

- Justificació del grau de minusvàlua de la persona a nom de la qual està matriculat el vehicle, 

aportant el certificat emès per la Generalitat de Catalunya. 

- Manifestació relativa a la destinació per a ús exclusiu del vehicle pel minusvàlid. 

b) En el cas de l'exempció prevista al primer paràgraf de la lletra g), el sol·licitant haurà d'aportar la 

documentació següent: 

- Permís de circulació. 

- Cartilla d'inspecció agrícola, certificat d'inscripció al registre de vehicles agrícoles o document 

anàleg. 

3.1. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota de l’impost els vehicles que, tenint o no la 

consideració d’històrics, la seva antiguitat sigui superior a 25 anys, comptats a partir de la data de la 

seva fabricació. Si aquesta no pogués ser  coneguda es prendrà com a tal la de la seva primera 

matriculació, o, en el seu defecte, per impossibilitat de coneixement de les dades anteriors, la data en 

la qual el corresponent tipus o variant va deixar-se de fabricar.  

Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran d'instar la seva concessió acreditant la 

concurrència de les circumstàncies previstes al paràgraf anterior. 

Per a l'acreditació de l'antiguitat dels vehicles serà necessari la presentació de la fitxa tècnica del 

vehicle, o bé del permís de circulació o bé d'altra documentació oficial en què consti la data de 

matriculació o de fabricació del vehicle corresponent. 

3.2. Gaudiran d'una bonificació del 75 % de la quota de l'impost els vehicles elèctrics. 

3.3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost els vehicles bimodals (elèctric i gasolina) i 

els que utilitzin com a combustible gas natural comprimit, d'altres gasos liquats o biogàs, validats per 

l'Institut Català d'Energia . 
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Per poder gaudir d'aquestes bonificacions els interessats hauran d'instar la seva concessió acreditant la 

concurrència de les circumstàncies mitjançant la presentació de la fitxa tècnica del vehicle. 

3.4. Els vehicles considerats eficients energèticament podran gaudir de les següents bonificacions: 

S'estableix una bonificació del 20 % de la quota de l'impost per vehicles que emeten entre 115 i 

130 grams de CO2 per quilòmetre. 

S'estableix una bonificació del 35 % de la quota de l'impost per vehicles que emeten entre 100 i 

115 grams de CO2 per quilòmetre. 

S'estableix una bonificació del 50 % de la quota de l'impost per vehicles que emeten menys de 

100 grams de CO2 per quilòmetre. 

Podran accedir a aquestes bonificacions els vehicles de la categoria A de la classificació d'eficiència 

energètica continguda en la guia de consum de combustible i emissions de CO2 elaborada per l'Institut 

per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), en compliment de l'article 4 del Reial decret 

837/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de combustible i a les 

emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s'ofereixin en arrendament en territori 

de l'Estat. 

No queden inclosos els vehicles que utilitzin biodièsel. 

Aquesta bonificació s’aplicarà de manera automàtica en el moment d’autoliquidar l’impost, tot 

adjuntant a la mateixa fotocòpia de la documentació tècnica del turisme 

3.5.  Les bonificacions a vehicles eficients no són acumulables entre sí. S’aplicarà la més beneficiosa per al 

subjecte passiu. 

4. La concessió dels beneficis fiscals pregats tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud. 

Tanmateix, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en què no se li reconegui un benefici 

fiscal pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació de la liquidació i la concessió del 

corresponent benefici en tant la liquidació no sigui ferma. 

Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol·licitat, si escau, per a l'any en curs quan la sol·licitud hagi 

estat presentada en data posterior a la d'acreditació, però en tant aquest no sigui exigible. 

En els cas d'una autoliquidació, el subjecte passiu podrà instar la seva rectificació dintre del termini del 

mes següent a la seva presentació. 

 

ARTICLE 6 – Deute tributari 

Les quotes previstes a l'article 95.1 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 

R.D.Legislatiu núm.2/2004, de 5 de març, s'incrementaran mitjançant l'aplicació dels coeficients que 

s'indiquen, arrodonint les tarifes resultants a múltiples de quatre: 

 

A)  Segons la potència fiscal   

1).- Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny   

De menys de 8 cavalls fiscals 1,8 

De 8 a 11,99 cavalls fiscals 1,85 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 1,90 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 1,95 

De 20 cavalls fiscals en endavant 2 

2).- Tractors, tracto camions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, 

màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser 

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica 

De menys de 16 cavalls fiscals 2 

De 16 a 25 cavalls fiscals 2 

De més de 25 cavalls fiscals 2 

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’article 260 del 

Codi de Circulació, segons estableix la regla 3a de l’article 1r del Reial Decret 1576/89, de 22 de desembre. 



 
 

 
 
 

 

OF1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 

Serveis Econòmics 

B) Segons el nombre de places   

1).- Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones 

Places   

De menys de 21 places 2 

De 21 a 50 places 2 

De més de 50 places 2 

S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al transport mixt de 

persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració de les mesures i de la disposició de 

les portes, i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriva. 

C) Segons els quilograms de càrrega útil   

1).- Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al 

transport de fins a 9 persones, vehicles mixts i vehicles habitacle. 

De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 2 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 2 

De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 2 

De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 2 

2).- Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles 

articulats 

De menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. de càrrega útil 2 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 2 

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 2 

D) Segons els centímetres cúbics   

Ciclomotors 1,8 

Motocicletes fins a 125 cc 1,8 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 1,85 

Motocicletes de  més de 250 cc a 500 cc 1,9 

Motocicletes de més de 500 cc a 1.000 cc 1,95 

Motocicletes de més de 1.000 cc 2 

 

Així  el  quadre de les tarifes resulta: 

 

A)  Segons la potència fiscal QUOTA 

1).- Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terreny  

De menys de 8 cavalls fiscals 22,72 € 

De 8 a 11,99 cavalls fiscals 63,04 € 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 136,68 € 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 174,76 € 

De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 € 

2).- Tractors, tracto camions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, 

màquines agrícoles, màquines autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser 

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica 

De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 € 

De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 € 

De més de 25 cavalls fiscals 166,60 € 
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La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’article 260 del 

Codi de Circulació, segons estableix la regla 3a de l’article 1r del Reial Decret 1576/89, de 22 de desembre. 

B) Segons el nombre de places  

1).- Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones 

Places   

De menys de 21 places 166,60 € 

De 21 a 50 places 237,28 € 

De més de 50 places 296,60 € 

S’entén per furgoneta o furgoneta mixta el resultat d’adaptar un vehicle turisme al transport mixt de 

persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i vidres, l’alteració de les mesures i de la disposició de 

les portes, i altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriva. 

C) Segons els quilograms de càrrega útil  

1).- Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al 

transport de fins a 9 persones, vehicles mixts i vehicles habitacle. 

De menys de 1.000 Kg. de càrrega útil 84,56 € 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 166,60 € 

De més de 2.999 a 9.999 Kg. de càrrega útil 237,28 € 

De més de 9.999 Kg. de càrrega útil 296,60 € 

2).- Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles 

articulats 

De menys de 1.000 Kg. i més de 750 Kg. de càrrega útil 35,34 € 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil 55,54 € 

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil 166,60 € 

D) Segons els centímetres cúbics  

Ciclomotors 7,96 € 

Motocicletes fins a 125 cc 7,96 € 

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 14,00 € 

Motocicletes de  més de 250 cc a 500 cc 28,80 € 

Motocicletes de més de 500 cc a 1.000 cc 59,08 € 

Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 € 

 

2. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes seran les que es 

determinin amb caràcter general per l’Administració de l’Estat. Si hi manquessin, caldrà atenir-se a allò 

que disposa el Reglament de Vehicles respecte dels diferents tipus de vehicles.  

3. Als efectes de conèixer la potència fiscal dels vehicles, serà d’aplicació l’Ordre pe la qual s’aproven els 

preus mitjos de venda aplicable a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

que sigui vigent en cada moment. 

 

ARTICLE 7- Període imposable i acreditació 

1.  El període imposable coincideix amb l’any natural, llevat del cas de primera adquisició del vehicle, que 

tindrà lloc quan es produeixi aquesta adquisició. 

2.  L’impost s’acreditarà el primer dia del període imposable. 

3. Les quotes que s’hagin de liquidar tindran caràcter irreductible, llevat dels casos de primera adquisició o 

de baixa del vehicle, els quals es prorratejaran per trimestres naturals. També procedirà el prorrateig en 

els mateixos termes en els casos de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, i això des del 

moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent. 
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4. En el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l’Ajuntament per al seu posterior desballestament, es 

prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de l’Ajuntament. 

5. En els supòsits de transferència de la titularitat del vehicle o de canvi de domicili amb transcendència 

tributària, la quota de l’impost serà irreductible i el subjecte passiu de l’impost serà qui figuri com a 

titular del vehicle en el permís de circulació el dia 1 de gener. 

 

ARTICLE 8 – Gestió 

La gestió, liquidació, inspecció, recaptació, així com 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 9 - Acreditació del pagament 

El pagament de l’Impost s’acreditarà per mitjà dels següents instruments: 

a) Rebuts tributaris 

b) Cartes de pagament de les liquidacions tributàries o autoliquidacions. 

 

ARTICLE 10 - Règim de declaracions/liquidacions 

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, en el termini de trenta dies a comptar des de la data de l’adquisició o reforma, 

declaració/liquidació, segons model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la 

relació tributària imprescindible per a la liquidació normal o complementària procedent, així com la seva 

realització. S’hi adjuntarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, la fitxa tècnica 

del vehicle i el document nacional d’identitat o 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 resulta aquesta autoliquidació tindrà la 

consideració de liquidació provisional mentre que per l’oficina gestora no es comprovi que s’ha efectuat 

mitjançant l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost. 

3.  Els subjectes passius presentaran en el termini de trenta dies a comptar de la data d’expedició del permís 

de circulació per la Prefectura de Trànsit, declaració ajustada al model aprovat per aquest Ajuntament, 

expressiva d’aquest fet i de la matrícula assignada al vehicle. 

4.  L’Oficina gestora practicarà la corresponent liquidació normal o complementària, que serà notificada 

individualment als interessats, amb indicació del termini d’ingrés dels recursos procedents. 

5. Els subjectes passius presentaran declaració ajustada al model aprovat per l’Ajuntament, en qualsevol 

dels supòsits de baixa definitiva i transferència, canvi de domicili que consti al permís de circulació del 

vehicle, o reforma d’aquest, que afecti a la seva classificació als efectes d’aquest impost. 

L’esmentada declaració haurà de presentar-se en el termini de trenta dies comptats a partir de la 

presentació de la documentació acreditativa davant la Prefectura Provincial de Trànsit 

 

ARTICLE 11 – Recaptació 

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 cobrança 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 a 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 

figurin inscrits en el respectiu Registre públic a nom de persones o Entitats domiciliades en aquest terme 

municipal. 

3. El padró o matrícula s’exposarà al públic durant un termini d’un mes, perquè els legítims interessats 

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.  
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4. Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de 

cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament 

es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la 

garantia. 

 

ARTICLE 12 - Inspecció, infraccions i sancions 

La inspecció i el règim d’infraccions i sancions tributàries en relació a l’Impost sobre Circulació de Vehicles 

de Tracció Mecànica es regularà d’acord amb l’establert a la legislació general tributària de l’Estat 

reguladora de la matèria, i amb l’Ordenança Fiscal de Gestió, Inspecció o Recaptació. 

 

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 TRANSITÒRIA 

Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en aquest impost per aquells 

supòsits no contemplats en l'article 3 d'aquesta ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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CAPÍTOL I 

 

Disposició general 

 

ARTICLE 1 - FET IMPOSABLE 

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

constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la 

qual s’exigeixi 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. 

 

CAPÍTOL II 

 

Fet imposable 

 

ARTICLE 2 - ACTES SUBJECTES 

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

a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els aspecte exterior d’edificis i 

instal·lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la reforma, la modificació o la 

rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents.  

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

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

fotovoltaiques. 

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

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

subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la 

col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del 

paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament 

d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 

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

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

de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i 

programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació 

autoritzat. 

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

d’interès general, tals com línees elèctriques, telefòniques, o altres de similars i la col·locació d’antenes o 

dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 

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

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

a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què 

es destini el subsòl. 

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

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

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

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

o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de 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. 

 

CAPÍTOL III 

 

Subjectes passius i responsables 
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ARTICLE 3 - 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 qui 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 4 - SUCCESSORS I RESPONSABLES 

1.  A la mort dels obligats per aquest impost, 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. 

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, coparticipants 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 les succeeixin o siguin beneficiàries de l’operació. 

4.  Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

general tributària, cas que s’hagin dissolt, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les 

fundacions, o als participants o cotitulars de les entitats propdites. 

5.  Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a què es refereixen els 

apartats 2, 3 i 4 del present article s’exigiran als successors. 

6.  Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats següents: 

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 participants 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. 

7.  Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones 

jurídiques que no haguessin realitzat els actes de la seva incumbència que fossin necessaris per al 

compliment de les obligacions tributàries, fins els límits següents: 

a) Quan s’han comès infraccions tributàries, respondran del deute tributari pendent i de les sancions. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades que es trobin pendents 

en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el que calia per a pagar-les o haguessin pres 

mesures causants de la manca de pagament. 
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8.  La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general 

tributària i a la normativa que la desenvolupa. 

 

CAPÍTOL IV 

 

Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 - BENEFICIS FISCALS D’APLICACIÓ PRECEPTIVA 

Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual 

sigui propietari l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, tot i estar subjectes a l’impost, 

estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament 

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

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

 

ARTICLE 6 - BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA 

1. Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost les construccions, Instal·lacions o obres 

següents: 

a)  La construcció d’habitatges de protecció oficial d’iniciativa pública. 

Els interessats hauran d'aportar amb la seva sol·licitud documentació acreditativa d'haver sol·licitat la 

qualificació d'habitatges de protecció oficial davant la Generalitat de Catalunya. 

S'haurà d'acreditar l'obtenció de la cèdula de qualificació definitiva, en el termini de 10 dies a partir 

de la seva concessió. En cas que s'hagi denegat aquesta cèdula, l’Ajuntament practicarà liquidació 

complementària de l'impost respecte de la quantitat bonificada, i dels interessos de demora que 

s'escaiguin, pel gaudi indegut de la bonificació. 

b)  Les de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles que estiguin inclosos en el Catàleg del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calafell. 

 

c)  Les realitzades per les Administracions Públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de 

les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o 

social. 

2. Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 % de la quota de l’impost les obres d’especial transcendència 

en l’àmbit social o de foment de l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient 

especialment instruït a l’efecte. 

3. Gaudiran d’una bonificació de fins al 30% les construccions, instal·lacions i obres referents a la 

construcció d’habitatges de protecció oficial d’iniciativa privada. 

4. Es concedirà una bonificació d'un 95 per cent de la quota de l'impost als subjectes passius que obtinguin 

la llicència urbanística per a la realització d'obres o instal·lacions relacionades amb el següents àmbits, i 

que no estiguin obligats normativament a fer-ho: 

La realització d'obres que fomentin l'estalvi energètic i/o la utilització d'energies renovables, inclosos els 

sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o la instal·lació de calderes de biomassa, ja 

sigui per a instal·lacions de sistemes d'escalfament d'aigua, calefacció i de producció d'energia elèctrica 

per a l'autoconsum. 

L'aplicació d'aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la producció de 

calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 

Per justificar aquests aspectes, s'haurà de presentar juntament amb la documentació per a sol·licitar la 

llicència urbanística municipal, una memòria tècnica amb documentació gràfica, on quedi reflectida la 

instal·lació proposada, el cost de les inversions realitzades i si procedeix, documentació que acrediti 

l'assessorament del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

La bonificació es realitzarà sobre l’import de l’obra concreta que fomenta l'estalvi energètic i el seu 

atorgament estarà condicionat a l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals. 

La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions 

a què es refereixen els apartats anteriors. 

5. Gaudiran d'una bonificació del 90% les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les 

condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. 
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No tindran dret a aquesta bonificació les obres, construccions o instal·lacions a les quals els siguin 

d'aplicació les prescripcions contingudes al Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 135, de 24 de 

març de 1995, de desplegament de la Llei sobre promoció de l'accessibilitat, supressió de barreres i 

aprovació del Codi d'accessibilitat. 

La base imposable sobre la qual s'aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent exclusivament al cost 

d'execució material de les obres esmentades. 

La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les 

bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 

6. Gaudiran  de bonificació les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o 

utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l'ocupació que ho justifiquin. I a aquest efecte es declaren com a tals les obres que es detallen a 

continuació: 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per cent, les obres de 

rehabilitació d'habitatges amb una antiguitat superior a 50 anys. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per cent, les obres de millora 

o rehabilitació de façanes que s’executin en l’àmbit de les claus CH i SH del POUM. 

- Gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost del 50 per cent, les obres consistents en  la neteja i el 

tancament de solars en qualsevol indret del terme municipal. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50% les reformes de millora 

d’aparadors existents, dels locals comercials del municipi. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 95 per cent, les obres de 

reformes i modernització d'establiments comercials i de serveis implantats als nuclis urbans 

del Municipi amb una superfície inferior als 150 m2 i subjectes a llicència o a comunicació 

prèvia.  

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 25 per cent les obres o 

instal·lacions s’executin en terrenys qualificats urbanísticament com d’equipaments. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 25 per cent les obres o 

instal·lacions s’executin en el marc d’un conveni de col·laboració més ampli en què 

l’Ajuntament hi sigui part activa. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 25 per cent les noves 

instal·lacions industrials que disposin de la certificació ISO-14001 o sistema EMAS a un 

mínim del 75% dels seus centres de treball a l’Estat Espanyol.  

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 35 per cent les obres o 

instal·lacions s’executin per part d’entitats amb caràcter no  lucratiu. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per cent les obres que 

suposin la primera instal·lació d’un ascensor en immobles de més de 20 anys d’antiguitat.  

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per cent les obres de reparació 

de patologies estructurals que afectin edificis públics o privats radicats a Calafell i que tinguin 

més de deu anys d’antiguitat, sempre que s’acrediti fefaentment la patologia estructural, 

mitjançant l’aportació d’un document oficial original o còpia compulsada, lliurat per un 

laboratori públic o privat homologat. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per cent les instal·lacions, obres 

o construccions que tinguin per objecte la primera instal·lació en tots els serveis i/o elements 

de l’immoble de què es tracti, d’un o diversos sistemes de recollida i aprofitament 

d’aigües pluvials en tot tipus d’usos, en què concorrin qualsevol de les següents 

circumstàncies:  

a) quan d’acord amb els índexs de pluviometria del terme municipal, la captació 

previsible sigui suficient per cobrir completament la demanda d’aigua, a excepció de la 

d’ús de boca 

b)  quan la instal·lació de captació aprofiti el 100% de la superfície susceptible 
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d’aprofitament. 

En qualsevol cas, per gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà adjuntar a la sol·licitud que es formuli a 

l’efecte, memòria justificativa on quedin detallats els següents extrems: superfície de captació, 

capacitat i característiques del dipòsit d’emmagatzematge, consum d’aigua de l’activitat, amb detall 

dels diferents usos i periodificació al llarg de l’any. 

- Les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin en parcel·les ubicades a l’àmbit del 

Parc Empresarial gaudiran de les següents bonificacions: 

a) Si es promouen per una entitat de caràcter públic tindran una bonificació del 50%. 

b) Si es promouen per una entitat de caràcter privat tindran una bonificació del 30%. 

- Gaudiran d'una bonificació en la quota de l'impost del 50 per cent les construccions, 

instal·lacions i obres realitzades en els locals afectes a l’exercici d’una activitat econòmica de 

la qual el subjecte passiu n’és titular, quan concorri les següents circumstàncies: 

a) que aquesta activitat s’hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la sol·licitud de la 

llicència d’obres o urbanística, i 

b)  que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en un 10% o més 

entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent. Juntament amb la 

sol·licitud, el subjecte passiu o el seu representant presentarà una declaració sota la seva 

responsabilitat, que a banda de les dades identificatives, inclourà, les circumstàncies 

següents: 

Data d’inici de les activitats i acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens 

d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària en 

relació amb els dos exercicis immediatament anteriors a l’inici de les construccions, 

instal·lacions i obres per les quals es demana la bonificació. 

Nombre total de treballadors, per cada exercici, tant de l’empresa com dels que presten 

serveis en centres de treball a Calafell. Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots 

aquests treballadors, que indiqui el nom i cognoms, NIF, número d’afiliació de la Seguretat 

Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, caldrà indicar expressament l’adreça del 

centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors. 

   A la declaració s’adjuntarà còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, 

degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per 

l’empresa per causar l’alta del treballador. 

7. Les bonificacions previstes en aquest article tenen caràcter pregat i hauran de ser sol·licitades per 

l'interessat. 

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia en el moment de presentació de la sol·licitud de 

llicència urbanística i s'estén fins a la finalització del termini de presentació de l'autoliquidació 

provisional, establert a l'article 8 d'aquesta ordenança. 

Els beneficis regulats en aquest article no tindran caràcter retroactiu, i per tant no s'atorgaran a les 

sol·licituds presentades fora del termini establert. 

8. La declaració d’interès municipal de les obres compreses en els apartats 1 a 4 i 6, correspondrà al Ple de 

la Corporació, o a la Junta de Govern, en cas de delegació per part del Ple de la Corporació. 

 

 

CAPÍTOL V 

 

Base imposable, quota i acreditament 

 

ARTICLE 7 - BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ 

1.  La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o 

obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. 

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

desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte 

d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 
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3.  No formen part de la base imposable: 

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

local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 

- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del projecte i la direcció 

tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

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

acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la base imposable el benefici 

empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o 

obra. 

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

5.  L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no se 

n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació 

prèvia corresponents. 

 

CAPÍTOL VI 

 

Normes de gestió de l’impost 

 

Secció 1a - Obligacions materials i formals. 

 

ARTICLE 8 - LIQUIDACIÓ PROVISIONAL A COMPTE I PAGAMENT 

1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de declaració-liquidació.  

2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra el subjecte 

passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel Col·legi oficial 

corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu. 

3. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major d’aquests imports: 

a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre que aquest 

hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. 

b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals, segons es tracti, els 

mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que consten a l’annex d’aquesta 

ordenança. 

4. En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la present 

Ordenança, la determinació de la base imposable de la liquidació provisional a compte serà l’ import del 

pressupost de la instal·lació, construcció o obra. 

5. L’ ingrés del deute tributari resultant de la liquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest 

article s’haurà de fer en els terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària per al pagament en període voluntari. 

 

ARTICLE 9 - LIQUIDACIONS DEFINITIVES 

1. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la gestió del tribut 

mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, la base imposable per la qual 

s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva corresponent i exigint del 

subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota que correspongui. 

2. L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a les persones interessades per 

tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres documents que s’estimen necessaris per a dur a 

terme la liquidació definitiva de l’Impost; els que no atenen als requeriments formulats dins de 

l’esmenta’t termini, sense causa que ho justifiqui, incorren en les infraccions tributàries previstes a la 

Llei general tributària. 

3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració practiqui abans de la 

finalització de la construcció, instal·lació o obra. 

 

ARTICLE 10 - DRET DE DEVOLUCIÓ 

1. Els subjectes passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes per aquest impost en els següents 

casos: 
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a) Quan es denegui la llicència urbanística sol·licitada, sempre que no s’hagi iniciat l’execució de les 

construccions, instal·lacions o obres. 

b) Quan, malgrat haver-se concedit la llicència urbanística sol·licitada, el subjecte passiu hi renunciï, o bé 

es declari la suspensió o caducitat per part de l’Ajuntament, i no s’hagi iniciat  l’execució de les 

construccions, instal·lacions i obres. 

2. En cap cas es tindrà dret a la devolució de les quotes satisfetes, quan el subjecte passiu comenci 

l’execució de la construcció, instal·lació o obra, i sense perjudici de la seva situació legal i urbanística. 

 

Secció 2a – Inspecció i Recaptació 

 

ARTICLE 11 - 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. 

 

Secció 3ª – Infraccions i sancions 

 

ARTICLE 12 

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que per 

aquestes corresponen en cada cas, s’aplica el règim regulat en la Llei general tributària i en les disposicions 

que la complementen i desenvolupen. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

PRIMERA.- La present Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es 

completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa:  

 

Annex: Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la 

imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament. 

 

SEGONA.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol altra 

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

entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició. 

 
TERCERA.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, 

amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació 

vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 

s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la 

modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX  

 

ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ 

POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 

 

Article 1. Tipus de gravamen 

El tipus de gravamen serà del quatre per cent (4%). 

 

Article 2.  

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

prèvia que s’hi regula es determinarà a partir de la Taula I de mòduls i els seus coeficients de rectificació i la 

Taula II de mòduls que tot seguit es detalla:   

 

A.- Taula I de mòduls per la determinació de la base imposable: 

 

Tipologia Mòdul 

1.-Habitatges   

1.1.-Habitatges aïllats (4 façanes)   

1.1.1.-més de 200 m2  936,00 €/m2  

1.1.2.-de més de 150 i menys de 200 m2  842,40 €/m2  

1.1.3.-entre 100 i 150 m2  748,80 €/m2  

1.1.4.-fins a 100 m2  655,20 €/m2  

1.2.-Habitatges en testera (3 façanes)   

1.2.1.-més de 200 m2  858,00 €/m2  

1.2.2.-de més de 150 i menys de 200 m2  772,20 €/m2  

1.2.3.-entre 100 i 150 m2  686,40 €/m2  

1.2.4.-fins a 100 m2  600,60 €/m2  

1.3.-Habitatges entre mitjaneres   

1.3.1.-més de 200 m2  780,00 €/m2  

1.3.2.-de més de 150 i menys de 200 m2  702,00 €/m2  

1.3.3.-entre 100 i 150 m2  624,00 €/m2  

1.3.4.-fins a 100 m2  546,00 €/m2  

2.-Magatzems   

2.1.-Magatzems aïllats (4 façanes)   

2.1.1.-Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m i coberta lleugera 

autoportant  
327,60 €/m2  

2.1.2.-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i coberta lleugera 

autoportant  
280,80 €/m2  

2.2.-Magatzems en testera (3 façanes)   

2.2.1.-Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m i coberta lleugera 

autoportant  
300,30 €/m2  

2.2.2.-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i coberta lleugera 

autoportant  
257,40 €/m2  

2.3.-Magatzems entre mitjaneres   

2.3.1.-Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m i coberta lleugera 

autoportant 
273,00 €/m2  
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2.3.2.-Magatzems i naus industrials amb llums fins a 20 m i coberta lleugera 

autoportant  
234,00 €/m2  

3.-Aparcaments   

3.1.-Aparcaments aïllats (4 façanes)   

3.1.1.-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament  561,60 €/m2  

3.1.2.-Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d’habitatges 

unifamiliars  
468,00 €/m2  

3.2.-Aparcaments en testera (3 façanes)    

3.2.1.-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament  514,80 €/m2  

3.2.2.-Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.  429,00 €/m2  

Garatges d’habitatges unifamiliars    

3.3.-Aparcaments entre mitjaneres    

3.3.1.-Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament  468,00 €/m2  

3.3.2.-Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d’habitatges 

unifamiliars  
390,00 €/m2  

4.-Locals comercials     

4.1.-Locals comercials aïllats (4 façanes)     

4.1.1.-Plantes altes per a locals sense ús específic. Sota cobertes compartides com a 

locals com o no vinculades – espais comuns  
561,60 €/m2  

4.1.2.-Locals comercials en planta baixa sense ús específic  468,00 €/m2  

4.1.3.-Locals bancaris  936,00 €/m2  

4.2.-Locals comercials en testera (3 façanes)    

4.2.1.-Plantes altes per a locals sense ús específic. Sota cobertes compartides com a 

locals com o no vinculades – espais comuns  
514,80 €/m2  

4.2.2.-Locals comercials en planta baixa sense ús específic  429,00 €/m2  

4.2.3.-Locals bancaris  858,00 €/m2  

4.3.-Locals comercials entre mitjaneres    

4.3.1.-Plantes altes per a locals sense ús específic. Sota cobertes compartides com a 

locals com o no vinculades – espais comuns  
468,00 €/m2  

4.3.2.-Locals comercials en planta baixa sense ús específic  390,00 €/m2  

4.3.3.-Locals bancaris  780,00 €/m2  

5.-Piscines (sense cobrir) – superfície làmina d’aigua  390,00 €/m2  

6.-Projectes d’urbanització (aplicat únicament a la superfície de vials, incloent voreres, 

aparcaments, vials vianants, escales i rampes  
128,70 €/m2  

7.-Parcs infantils a l’aire lliure  171,60 €/m2  

8.-Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge  85,80 €/m2  

9.-Jardins. Pistes de terra sense drenatge  42,90 €/m2  

10.-Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
6,21 €/m3  

11-Excavació de terres per a buidada de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en 

terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
3,59 €/m3  

12.-Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny 

fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora  
7,15 €/m3  

 

B.- Coeficients de rectificació en relació a la Taula I de mòduls:  
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A) Per obres de reforma o rehabilitació:     

Tipologia  Coeficient 

Rehabilitació integral de l’edifici conservant exclusivament les façanes  0,9 

Reformes que afectin elements estructurals o composició de façanes  0,7 

Reformes que no afectin elements estructurals. Rehabilitació de façanes amb 

substitució de fusteria o tancaments (aplicada a la superfície de la façana)  0,5 

Reformes de poca entitat que no afectin a elements estructurals ni instal·lacions. 

Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicada a la superfície de la 

façana)  0,3 

B) En funció de la qualitat d’acabat:     

Tipologia  Coeficient 

Nivell superior a l’estàndard d’ús  1,2 

Nivell estàndard segons ús (mínim obligatori en edificis d’habitatges, també en 

garatges d’habitatges unifamiliars)  1 

Nivell inferior a l’estàndard d’ús (aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o 

que requereixen una actuació posterior  0,8 

 

C.- Taula II de mòduls per la determinació de la base imposable: 

 

1.- Repàs de la coberta, consistent en la substitució puntual d’alguna teula i neteja de 

les canaleres 18,75 €/m2 

2.- Substitució total de la coberta i formació d'una de nova amb solera d’emmatxat 

ceràmic sobre bigues de formigó i col·locació de teula. 131,26 €/m2 

3.- Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, incloent l’aïllament i 

formació de pendents. 65,63 €/m2 

4.- Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o terrasses 34,38 €/ml 

5.-Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb morter de ciment 

pòrtland 18,75 €/m2 

6.- Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i desmuntatge de 

bastides 13,13 €/m2 

7.- Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus “Onduline” o similar 15,00 €/m2 

8.- Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual 37,50 €/ml 

9.- Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i 

formació de nova distribució amb acabats inclosos, en vivendes de superfície útil 

superior a 120 m
2 

 281,27 €/m2 

10.- Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i 

formació de nova distribució amb acabats inclosos, en vivendes de superfície útil 

inferior a 120 m
2

 231,27 €/m2 

11.- Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en modificació d’envans, 

paviments i actuació a cuina i banys, sense fer-ne la substitució total d’aquests 103,13 €/m2 

12.- Substitució o addició de paviment al terra del pis o local 36,06 €/m2 

13.- Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys 37,50 €/m2 

14.- Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de qualitat mitjana 

(Embero o similar) 200,02 €/u. 

15.- Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta de flandès per 

pintar (inclou bastiments) 93,76 €/m2 

16.- Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC o alumini de 

mitjana qualitat (inclou bastiments) 156,26 €/m2 



 
 

 
 
 

 

OF1.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 

Serveis Econòmics 

17.- Substitució de bany complet acabat, amb totes les peces de sanitari incloses, i 

superfície útil superior a 5 m
2  

. Inclou alicatat de parets 875,07 €/m2 

18.- Substitució de bany complet acabat, amb totes les peces de sanitari incloses, i 

superfície útil inferior a 5 m
2  

. Inclou alicatat de parets 750,06 €/m2 

20.- Substitució o formació de cuina completa, pica-rentaplats, alicatat de parets i 

reforma d’instal·lacions. Superfície útil superior a 10 m
2  

. 718,81 €/m2 

21.- Substitució o formació de cuina completa, pica-rentaplats, alicatat de parets i 

reforma d’instal·lacions. Superfície útil inferior a 10 m
2  

. 562,55 €/m2 

22.- Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, endolls i 

interruptors. Per m
2 

o fracció de superfície útil d’habitatge o local. 8,25 €/m2 

23.- Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates, col·locació de 

nou tub i aixetes de pas. Per m
2 

o fracció de superfície útil d’habitatge o local. 14,63 €/m2 

24.- Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent xarxa d’aigua, 

elements radiadors i caldera. Per m
2 

o fracció de superfície útil d’habitatge o local. 20,00 €/m2 

25.- Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció d’obertures a façanes 

o parets de càrrega 46,88 €/m2 

26.- Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per reforç 

d’estructura d’habitatges o locals. 0,94 €/kg 

27.- Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent distribucions, acabats i 

instal·lacions 375,03 €/m2 

28.- Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions, acabats 

i instal·lacions. 406,28 €/m2 

29.- Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per adaptació o 

modernització 187,52 €/m2 

30.- Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o modernització 203,14 €/m2 

31.- Instal·lació i legalització de grua-torre 2.150,00 €/ut 

32.- Canonada soterrada de subministrament d’aigua, telecomunicacions, electricitat i 

gas 30,05 €/ml 

33.- Tanques de solar (Filat metàl·lic) 18,030 €/ml 

34.- Tanques de solar (Obra i mixte) 36,06 €/ml 

35.- Reparació de tanques 50% del pressupost de la seva construcció   

36.- Aplacat de façanes amb materials diversos 36,06 €/m2 

37.- Col·locació o substitució d’elements de seguretat, reixes, porticons, … 60,10 €/m2 

38.- Construcció de claraboies fins a 1 m2 superfície 300,51 €/ut 

39.- Construcció de claraboies superiors a 1 m2 601,01 €/ut. 

40.- Practicar, ampliar, reparar o tancar pous d’aigües, foses sèptiques o similars 601,01 €/ut. 

41.- Construcció de xemeneies 24,04 €/ml 

42.- Enderroc de tanques d’obra (element opac) 6,01 €/ml 

43.- Obertures de rases per canalitzacions d’instal·lacions a la via pública per particulars   

44.- Dimensions canonades fins 100 mm 18,03 €/ml 

45.- Obertures de rases per canalitzacions d’instal·lacions a la via pública per particulars   

46.- Dimensions canonades superiors a 100 mm 24,04 €/ml 

 

Per a totes aquelles obres que no es disposi de pressupost visat pel col·legi professional i que no es puguin 

incloure a cap dels apartats anteriors, la persona interessada haurà de declarar el temps estimat d’execució 

de l’obra. El valor final es calcularà a 30,05 euros/hora de parella (oficial –peó) i incrementar un 35% pel 

concepte de materials intervinents. 
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I.  Disposició general i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

D’acord amb allò que s’estableix als articles 15.1 i 59.2 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els articles 92 al 99, ambdós 

inclusivament, de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix l’Impost sobre l’increment del Valor 

dels Terrenys de naturalesa urbana. 

 

ARTICLE 2 

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 gaudí, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats. 

En conseqüència, queden compresos entre aquests actes i contractes de compravenda; la permuta; la 

constitució d’emfiteusis o l’establiment, transmissió i redempció de censos amb domini; donació; 

successió testada o intestada; la constitució, transmissió i extinció dels drets reals d’usdefruit, superfície, 

ús i habitació; les aportacions socials; les cessions, adjudicacions o donacions en pagament; les 

adjudicacions judicials o administratives; les assignacions de bona fe i qualsevol altra transmissió de 

naturalesa semblant. 

2.  Es consideraran també transmissions de domini: 

a) Les aportacions de béns a una societat o persona jurídica, civil o mercantil. 

b) Les adjudicacions de béns als socis o a terceres persones en cas de separació o dissolució de societats. 

c) Les aportacions d’immobles per terceres persones a la societat conjugal. 

d) Les vendes amb pacte de retrovenda a carta de gràcia. 

e) La transmissió de la possessió en concepte d’amo. 

f) L’excés de valor dels béns adjudicats que sobrepassin la participació que l’adquirent disposi del 

condomini de béns posseïts en comú i “pro indiviso”. 

g) Les expropiacions forçoses. 

3.  Contràriament, no es consideraran transmissions de domini: 

a) Les aportacions de béns fetes a una comunitat pels seus partícips, ni les adjudicacions als seus 

membres, en cas de divisió parcial o total de la comunitat sempre que el valor dels béns adjudicats no 

sobrepassi la participació que l’adquirent disposi en el domini dels béns posseïts i en comú i “pro 

indiviso”. 

b) Els expedients de domini i les actes de notorietat quan s’hagi satisfet l’Impost pel títol al·legat com a 

origen de les actes o dels expedients esmentats. 

c) Els censos en nua percepció i els censos sense domini. 

4.  En l’aplicació d’aquest Impost, l’hereu vitalici, l’usufructuari i el fiduciari, es consideraran adquirents de 

plena propietat. 

 

ARTICLE 3 

1.  No estarà subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la 

consideració de rústics als efectes de l'impost sobre Béns Immobles. 

2.  No s'acreditarà aquest Impost en 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 108 de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin 

integrats en una branca d'activitat. 

3.  No s'acreditarà l'impost amb ocasió de 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 20/1990, de 15 

d'octubre, de l’Esport i el Reial Decret 1084/1991, de 15 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

4. 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 2 i 3. 
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ARTICLE 4 

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana: 

a) El sòl urbà. 

b) El declarat apte per a urbanitzar per les normes subsidiàries. 

c) L’urbanitzable o assimilat per la legislació autonòmica per comptar amb les facultats urbanístiques 

inherents al sòl urbanitzable en la legislació estatal. 

d) Els terrenys que disposin de vies pavimentades o encintat de voreres, clavegueram, subministrament 

d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic, així com els ocupats per construccions 

de naturalesa urbana. 

 

II.    Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 5 

1. 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 del 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. 

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

substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 

General Tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real 

de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

 

ARTICLE 6 

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.  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 al límit del valor 

de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

3.  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al 

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

1. Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 

2. Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

3. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries 

pendents en la data de cessament. 

4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General 

Tributària. 

 

III.  Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 7 

1.  Queden exempts del pagament d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència dels actes següents: 

a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es 

verifiquin al seu favor com a pagament d’aquests, i les transmissions que hom faci als cònjuges en 

pagament dels seus havers comuns. 

b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servitud. 

c) Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les 

transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com C, o que hagin estat declarats 

individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 

Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu 

càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 
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Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o 

rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament 

realitzada en el període dels últims 5 anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat 

a l’immoble en el moment del meritament de l’impost. 

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics,que hi estiguin 

globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de comptar amb una antiguitat igual o superior a 

cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de 

protecció integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 

d)  Les transmissions realitzades per persones físiques en virtut de la dació en pagament de l’habitatge 

habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb 

hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, 

de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

Així mateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en què concorrin els requisits anteriors, 

realitzades en execució hipotecària judicial o notarial. 

Per a tenir dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant transmetent o qualsevol altre 

membre  de  la  unitat  familiar  no  disposi,  en  el  moment  de  poder  evitar  l’alienació de 

l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es 

presumirà el compliment d’aquest requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, 

es procedirà a girar la liquidació tributària corresponent. 

A aquests efectes, es considerarà habitatge habitual aquell en què hagi figurat empadronat el 

contribuent de forma ininterrompuda durant, com a mínim, els dos anys anteriors a la transmissió o 

des del moment de l’adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys. 

Quant al concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que disposa la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 

de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la modificació parcial de les lleis dels Impostos 

sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà 

el matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita. 

La concurrència dels requisits previstos anteriorment s’acreditarà pel subjecte passiu davant 

l’Ajuntament mitjançant la presentació dels següents documents: 

- Certificat de rendes expedit per l’AEAT corresponent a l’exercici anterior a la 

transmissió. 

- Certificat negatiu de la presentació de l’Impost sobre el Patrimoni expedit per l’Agència 

Tributària de Catalunya amb relació als últims quatre exercicis tributaris. 

- Certificat de titularitats expedit pel Registre de la Propietat. 

- Últimes tres nòmines percebudes. 

- Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, en el que figuri la quantia 

mensual percebuda en concepte de prestacions de subsidis d’atur. 

- Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes anàlogues 

d’assistència social concedides per la Comunitat Autònoma i Entitat Local. 

En cas de treballador por compte pròpia, si estigués percebent la prestació de cessament 

d’activitat, el certificat expedit pel òrgan gestor en el que figuri la quantia mensual percebuda. 

- Llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com parella de fet. 

En el seu cas, declaració judicial de discapacitat dels fills majors d’edat subjectes a la pàtria 

potestat prorrogada o habilitada. 

- Certificat d’empadronament amb referència al moment de la transmissió i als dos anys 

anteriors. 

-  Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits per a gaudir de 

la present exempció. 

No caldrà que l’interessat aporti aquella documentació acreditativa d’aquest benefici fiscal, quan 

l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i 

consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta. 
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2.  També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condició de 

subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents: 

a) L'Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 

b) La Generalitat de Catalunya, la Diputació Provincial de Tarragona, el Consell Comarcal del Baix 

Penedès i altres entitats Locals a les quals pertanyi el Municipi, així com els seus respectius 

Organismes Autònoms de caràcter administratiu. 

c) El municipi de Calafell i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a més dels 

seus organismes autònoms de caràcter administratiu. 

d) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents. 

e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes d'acord amb el 

que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d'agost. 

f) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en Tractats o Convenis 

Internacionals. 

g) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes. 

h) La Creu Roja Espanyola. 

i) Les persones o entitats que compleixin els requisits establerts a la llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, en els 

termes establerts en la llei esmentada. 

 

IV.  Base imposable  

 

ARTICLE 8 

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'impost de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom aplicarà sobre el 

valor del terreny en el moment de l'acreditació, el percentatge que correspongui en funció del nombre 

d'anys durant els quals s'hagués generat aquest increment. 

 

Període imposable Percentatge anual d’increment 

(P.A.I.).% 

D'1 a 5 anys 3,7 

Fins a 10 anys 3,5 

Fins a 15 anys 3,2 

Fins a 20 anys 3 

3.  El percentatge que cal aplicar sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditació de l’Impost serà el 

resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable establert a l’apartat anterior, pel número d’anys 

del període imposable. 

4.  Als efectes de determinar el període imposable dins del qual s’ha produït l’increment de valor només es 

consideren els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior transmissió del domini o de 

constitució o transmissió d’un dret de gaudi limitatiu del domini, i la d’acreditació de l’Impost. En 

conseqüència, en cap cas el període imposable podrà ser inferior a l’any. 

5. En el cas que l'Ajuntament no la modifiqui anualment, els percentatges establerts en aquesta Ordenança 

seran regularitzats automàticament d'acord amb el que s'estableixi en els Pressupostos Generals de 

l'Estat. 

 

ARTICLE 9 

1.  En les transmissions de terrenys, el seu valor en el moment d’acreditació de l’impost serà el que tingui 

fixat en aquell moment als efectes de l’impost sobre béns immobles. 

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 
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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. 

2. Tindran el caràcter de liquidacions provisionals les que es practiquin en base a uns valors cadastrals que 

no reflecteixin modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l’aprovació de la ponència de 

valors. 

En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys fixat per la Gerència Territorial del 

Cadastre, referint aquest valor al moment de l’acreditació. 

 

ARTICLE 10 

En la constitució i 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 al mateix, 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 u 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 subjecta a condició resolutòria, i el 

seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor cadastral del terreny objecte de l’usdefruit. 

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. En el cas d’usdefruits vitalicis que 

siguin a la vegada temporals, la nua propietat es valorarà aplicant, de les regles anteriors, la que li 

atorgui menor valor. 

f) El valor dels drets reals d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral 

dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoració dels 

usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

g) En les substitucions fideïcomissàries, a la defunció del fideïcomitent, es liquidarà a l’hereu fiduciari la 

quota corresponent a la constitució d’usdefruit sobre els immobles relictes, segons les normes que 

s’estableixen als apartats a) i b) d’aquest article. De manera semblant, es procedirà en entrar en 

possessió dels béns, si era el cas, cadascun dels successius fiduciaris. Nomes es liquidarà la transmissió 

de la plena propietat quan la successió la faci a favor de l’hereu fideïcomissari. 

h) Quan la transmissió del domini afecti només alguna planta o una part de la planta d’un edifici, es 

liquidarà la quota corresponent a la porció transmesa. El valor del terreny es computarà segons el mòdul 

de proporcionalitat que es fixi en l’escriptura de transmissió i, si no existís, en proporció a la superfície 

edificada de l’immoble. 

i) En les transmissions d’entitats o locals d’immobles en règim de propietat horitzontal, el valor del terreny 

es calcularà aplicant el coeficient de participació que es fixi a l’escriptura de la transmissió. 

j) En els contractes de permuta es gravarà l’increment del valor de cada una de les finques permutades, 

que es liquidaran separadament, tenint en compte les respectives dates d’adquisició per part dels 

permutants. 

k) Els drets reals no enumerats als apartats anteriors es valoraran pel capital, preu o valor que les parts 

pactin en el moment de la seva constitució, sempre que aquell sigui igual o superior al que resulti de la 

capitalització de la renda o pensió anual al tipus d’interès bàsic del Banc d’Espanya i si fos menor, es 

prendrà com a valor aquest últim.  

 

ARTICLE 11 

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 
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corresponent s'aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, en relació al mateix, el mòdul de 

proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en 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. 

 

ARTICLE 12 

En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre la part del preu just que 

correspongui al valor del terreny. 

 

 

V. Deute tributari 

 

Secció 1a - Deute tributari 

 

ARTICLE 13 

La quota d’aquest impost serà la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen 

següent: 30%. 

 

 

ARTICLE 14 

1.- Gaudiran d'una bonificació  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, sempre que es reuneixin les condicions següents: 

Primer.- Que el bé objecte de la transmissió hagi constituït l’habitatge habitual del subjecte passiu, almenys 

durant els dos anys immediatament anteriors a la data de transmissió. 

Segon.- Que el subjecte passiu presenti l’autoliquidació de l’impost dins del termini legalment establert. 

Gaudiran del mateix dret a la bonificació les persones que hagin constituït amb la persona causant una unió 

estable de parella i acreditin, tal com es regula a la Llei 10/1998, de 15 de juliol, la convivència durant 

almenys els dos anys anteriors a la mort o escriptura pública atorgada conjuntament dos anys abans del 

moment de la transmissió. 

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, que haurà 

d'acompanyar a l'autoliquidació de l'impost la documentació següent: 

1. Fotocòpia de la declaració de l’IRPF del darrer exercici o autorització a l'Ajuntament per tal que pugui 

fer la consulta de les dades d'IRPF davant l'agència Estatal d'Administració Tributària. 

 Quan la persona beneficiària de la bonificació no estigui obligada a presentar declaració de l’IRPF, 

acreditarà els seus ingressos mitjançant la presentació de la documentació següent: 

 a) Persones jubilades, pensionistes, en atur i que no percebin cap ingrés: 

 Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) 

 b) Persones assalariades: 

 Fotocòpia de la nòmina corresponent al mes anterior a la sol·licitud de la bonificació. 

 2. Escriptura pública de formalització de la convivència en aquells casos que la Llei 10/1998 ho determini. 

En el supòsit de valoracions cadastrals conjuntes d’un mateix edifici, la bonificació només s’aplicarà al 

valor del sòl proporcional a l’habitatge habitual. 

La quantia de la bonificació serà la següent: 

 

 

Renda familiar Valors cadastrals dels habitatges 

 >=10.000 € / <= 30.000 € >=30.000 € / <= 60.000 € >=60.000 € / <= 90.000 € 

<= 2 SMI 95% 95% 95% 

>2 SMI / <= 2,5 SMI 85% 80% 75% 

>2,5 SMI / <= 3,5 SMI 60% 55% 50% 

>3,5 SMI / <= 4 SMI 50% 45% 40% 

> 4 SMI / <= 4,5 SMI 40% 35% 30% 
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No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, 

quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades. 

En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’adquirent mantingui la propietat o el 

dret real de gaudiment sobre l’immoble durant el 5 anys següents a la mort del causant, llevat que 

l’adquirent mori dintre d’aquest termini. El no compliment del requisit previst anteriorment determinarà que 

el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l’impost que hagués deixat d’ingressar com a conseqüència de la 

bonificació practicada i els interessos de demora en el termini d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, 

presentant a l’efecte la corresponent  autoliquidació. 

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

l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic. 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble adquirit, en el moment de la 

defunció del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers. 

 

2.- Gaudeixen d’un bonificació de fins el 95% de la quota les transmissions mortis causa i donació de locals 

afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, sempre que els adquirents siguin 

el cònjuge, els descendents o ascendents. 

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral que tingui la part d’immoble que 

s’hereta, de conformitat amb el següent: 

 

Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 70.500€ 95% 

Entre 

 

70.501 i 80.000€ 75% 

80.001 i 92.500 € 50% 

92.501 i 120.000 € 25% 

 

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntar-hi còpia del testament 

o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, i acreditació de l’activitat 

desenvolupada en el local i de la seva continuïtat pel cònjuge, ascendents o descendents. 

La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació per liquidar 

l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, 

dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació. 

El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de 

l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat 

que morís l’adquirent dins d’aquest termini. L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' 

autoliquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de tres anys, si no 

s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes "inter vius", i continua l’exercici de l’activitat, la liquidació 

esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes "inter vius" o s’ha cessat l’activitat, 

l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a 

compte. 

3.- Es concedirà una bonificació del 65% de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions de terrenys, 

i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatius del domini dels terrenys, sobre els 

que s'hi desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per 

concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques – artístiques o de foment d'ocupació que justifiquin 

aquesta declaració. 

 

La declaració d’especial interès o utilitat municipal i el percentatge de la bonificació 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 

 

 

ARTICLE 15 

1.  L'impost s'acreditarà: 
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a) Quan es transmeti la propietat del terreny, 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 16 

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 en 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 es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la 

regla de l'apartat 1 anterior. 

 

 

 

VI.  Gestió de l’impost 

 

Secció 1a - Obligacions materials o formals 

 

ARTICLE 17 

L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el següent procediment: 

1.  Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant de l’Administració d’Hisenda municipal, d’acord 

amb el model oficial aprovat per la mateixa Administració i dins dels terminis que s’especifiquen a 

l’apartat 2, declaració de la transmissió que motiva la imposició, en la que hi constarà preceptivament la 

següent informació: 

a) Dades personals –Nom i cognoms o Denominació Socials, DNI o NIF i domicili fiscal- dels transmetent 

i de l’adquirent. 

b) Situació de la finca objecte de transmissió, amb especificació de la referència cadastral. 

c) Pels locals o habitatges en règim de divisió horitzontal, el coeficient de divisió horitzontal i la situació  

i número del local. 

d) Dret objecte de transmissió. 

e) Dates de la present i anterior transmissió. 

f) Valor cadastral del sòl en la data de la transmissió o acreditació de l’impost. 

La declaració s’acompanyarà inexcusablement del document en què consti l’acte o contracte que 

ocasionin la imposició. 

2.  El Servei d’Administració d’Hisenda comprovarà les dades declarades pel subjecte passiu siguin correctes 

i expedirà el document d’autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a ingressar, així com els llocs 

de pagament. L’ingrés de la quota es realitzarà dins dels següents terminis, comptats a partir de la data 

en que tingui lloc l’acreditació de l’impost: 
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a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils. 

b) Quan es tracti d’actes “mortis causa”, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a 

sol·licitud de subjecte passiu presentada abans de la finalització del termini semestral. 

3.  Les autoliquidacions presentades fora dels terminis voluntaris d’ingrés a què es fa referència a l’apartat 

anterior, s’ingressaran amb els recàrrecs que preveu la Llei General Tributària. 

4.  Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, l'autoliquidació la practicarà la 

persona a nom de la qual s'hagi presentat la declaració. Aquesta persona està obligada a satisfer-la, i 

només hi escaurà la divisió de la quota acreditada per un acte o negoci jurídic en cas que es presenti una 

autoliquidació per cadascun dels subjectes passius obligats al pagament. 

El mandatari presentador de la declaració es considerarà com a representant del subjecte passiu als 

efectes de la presentació de l'autoliquidació. 

5.  En els casos en què el valor cadastral de la propietat transmesa encara no estigui fixat i no sigui possible 

la seva individualització en funció de coeficients de propietat, la liquidació de l'impost serà practicada per 

ingrés directe. 

6.  L'Ajuntament pot establir acords amb determinats col·lectius professionals per a la presentació i 

pagament de les autoliquidacions d'aquest tribut. 

 

ARTICLE 18 

L'Ajuntament podrà en qualsevol moment, d’ofici o a sol·licitud del subjecte passiu, rectificar els errors 

materials o de fet i els aritmètics que puguin tenir les autoliquidacions, sempre que no hagin transcorregut 

quatre anys des de la data de la seva presentació. S’inclou dins d’aquest supòsit els casos en què es 

produeixi una modificació del valor del sòl, derivada de la resolució de recurs o rectificació d’ofici de dades 

cadastrals. 

 

ARTICLE 19 

Independentment de l’obligació establerta a l’apartat primer de l’article 17, també estaran obligats a 

comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable, mitjançant la presentació de la declaració 

tributària segons model oficial dins dels mateixos terminis que els subjectes passius: 

a) En els supòsits contemplats a la lletra a) de l’article 7 de la present Ordenança, i sempre que s’hagin 

produït per negoci jurídic “inter vivos”, el donant o persona que constitueixi o transmeti el dret real. 

b) En els supòsits contemplats a la lletra b) de l’esmentat article 7, l’adquirent o persona a favor de la qual 

es constitueixi o transmeti el dret real. 

 

ARTICLE 20 

1.  Els notaris estan obligats a trametre a l’ajuntament respectiu, dins la primera quinzena de cada trimestre, 

una relació o un índex que inclogui tots els documents per ells autoritzats en el trimestre anterior, en què 

s’incloguin fets, actes o negocis jurídics que posin de manifest la realització del fet imposable d’aquest 

impost, amb excepció dels actes d’última voluntat. També estan obligats a trametre, dins el mateix 

termini, una relació dels documents privats en què s’incloguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics, 

que els hagin estat presentats per a coneixement o legitimació de signatures. 

2.  El que preveu l'apartat anterior s’entén sense perjudici del deure general de col·laboració que estableix la 

Llei general tributària. 

3.  En la relació o l’índex que els notaris trametin a l’ajuntament, s'ha de fer constar la referència cadastral 

dels béns immobles quan la referència es correspongui amb els que siguin objecte de transmissió. 

4.  Els notaris han d’advertir expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el 

termini dins el qual estan obligats els interessats a presentar declaració per l’impost i, així mateix, sobre 

les responsabilitats en què incorrin per la manca de presentació de declaracions. 

 

Secció 2a - Recaptació 

 

ARTICLE 21 

La recaptació de les quotes que es liquidin per l'aplicació de l'Impost regulat per la present Ordenança es 

realitzarà de conformitat amb el previst a la Llei General Tributària, altres lleis de l'estat reguladores de la 
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matèria, així com les disposicions dictades pel seu desenvolupament, i amb l'Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

Secció 3a - Inspecció 

 

ARTICLE 22 

La inspecció de l'Impost, la qualificació de les infraccions tributàries, i la determinació de les sancions que 

corresponguin, es regularan per la Llei General Tributària, les altres Lleis de l’Estat reguladores de la matèria 

i les disposicions dictades pel seu desenvolupament, i per l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

PRIMERA.- Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang 

legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta 

Ordenança. 

 

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. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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I.  Disposició general i fet imposable 

 

ARTICLE 1  

De conformitat amb l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 

conformitat amb allò que disposen l’ article 60 i 78 al 91 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 

el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix l'impost sobre 

Activitats Econòmiques. 

 

ARTICLE 2   

1. El fet imposable de l'impost està constituït pel simple exercici en el territori nacional, d'activitats 

empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat, i estiguin o no 

especificades en les tarifes de l'impost. 

2.  Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració d'activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin 

caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. En conseqüència, no tindran 

aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, cap 

de les quals constituirà el fet imposable de l'impost. 

3.  Tindrà la consideració de ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que estigui comprès en 

algun dels casos següents: 

a)  Que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestal 

pel propietari del bestiar. 

b) L'estabulat fora de les finques rústiques. 

c) El transhumant o transterminant. 

d) El que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca on es criïn. 

 

ARTICLE 3  

1.  Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi 

l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un de tots dos, amb la 

finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 

2.  L’exercici de les activitats gravades per l’Impost es provarà per qualsevol mitjà admissible en Dret, i, en 

particular, pels següents: 

a) Qualsevol declaració tributària formulada per la persona interessada o els seus representants legals. 

b) Reconeixement per la persona interessada o els seus representants legals efectuat en diligència, acta 

d’inspecció o qualsevol altre expedient tributari. 

c) Anuncis, circulars, mostres, rètols o qualsevol altre procediment publicitari que posi de manifest 

l’exercici d’una activitat econòmica. 

d) Dades obtingudes dels llibres o registres de comptabilitat portats per tot tipus d’organisme o 

empresa, degudament certificats pels responsables de les mateixes o per la pròpia Administració. 

e) Dades que facilitin qualsevol autoritat, per iniciativa pròpia o per requeriment de l’Administració 

tributària competent i, en especial, les que siguin aportades pel mateix Ajuntament. 

f) Dades que facilitin les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Col·legis i Associacions 

Professionals i altres Institucions reconegudes oficialment per iniciativa pròpia o a requeriment de 

l’Administració Tributària competent. 

 

ARTICLE 4  

No constitueix fet imposable en aquest Impost l'exercici de les següents activitats: 

1.  L'alineació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat degudament 

inventariats com és l'immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de transmetre's, i la venda 

de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els hagués utilitzat durant el mateix període de 

temps. 

2.  La venda dels productes que es reben en pagament de treballs personals o serveis professionals. 

3.  L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o adornament de l'establiment. Pel contrari, 

estarà subjecte a l'Impost l'exposició d'articles per obsequi als clients. 

4.  Quan es tracti de venda al detall la realització d'un sol acte o operació aïllada. 
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5.  La utilització de mitjans de transport propis, així com les reparacions efectuades en tallers propis, sempre 

que no es prestin a tercers. 

 

II.  Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 5 

Són subjectes passius d'aquest Impost les persones físiques o jurídiques a què es refereix l'article 35.4 de la 

Llei General Tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originin el fet 

imposable. 

 

ARTICLE 6 

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 al límit del valor 

de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

4.  Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar 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. 

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 d'IAE 

existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica. 

 

III.  Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 7 

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. 

d)  Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per 

línia directa o colateral fins el segon grau inclusiu. 

2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi 

activitats empresarials subjectes al mateix, en els següents casos: 
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a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 

b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint. 

c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava 

realitzant. 

d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per 

la qual ja s'estava tributant. 

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 

euros. 

- 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 euros. 

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 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 la Llei 

30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades. 

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 
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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 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. 

Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran obligats a 

presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 

Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el Ministre d’Hisenda establirà 

els supòsits en què s’exigirà la presentació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una 

comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta 

obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’Impost sobre la renda de les 

persones físiques  

Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, 

quan procedeixi, a instància de part. 

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 

 

ARTICLE 8 

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. Reduccions de la quota:  
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1. Subjectes beneficiaris: els titulars dels locals on s'exerceixen activitats econòmiques classificades a la 

divisió 6a de la secció 1a de les tarifes de l'IAE que tributin per quota municipal i resultin afectats 

per obres a la via pública on tenen l'adreça principal de l'activitat, sempre que les obres tinguin una 

durada superior a tres mesos.  

2. Obres que poden generar les reduccions: són totes aquelles obres a la via pública consistents en la 

construcció de noves infraestructures viaries (no es consideraran incloses com a tals les reparacions 

que les companyies subministradores efectuïn a la xarxa per al manteniment, la renovació o 

l'ampliació puntual dels seus serveis) o que es facin amb motiu de construcció d'aparcaments 

públics, sempre que, a criteri de la corporació, afectin directament els locals anteriorment descrits, 

impliquin el tancament total del carrer al trànsit rodat i impedeixin considerablement el pas de 

vianants. 

4.  Percentatges de reducció: 

- Obres amb durada superior a 3 mesos i menor a 6 mesos 60% 

- Obres amb durada superior a 6 mesos 80% 

5. Normes de gestió  

a) Per a obres d'una durada igual o inferior a 12 mesos: 

- Si les obres s'inicien i acaben durant el mateix exercici econòmic, la reducció de la quota 

s'aplicarà a la liquidació de l'any en qüestió. 

- Si les dates d'inici i acabament se situen en anys diferents, la reducció de la quota es practicarà a 

la liquidació de l'any immediatament següent al de l'inici de les obres de què es tracti. 

b)  Per a obres d'una durada superior a 12 mesos: 

- S'aplicarà per cada tram de 12 mesos una reducció del 80% a l'exercici en què s'escaigui el 

dotzè mes, i per als mesos restants, s'aplicaran les reduccions següents: 

- Si el nombre de mesos que resten és inferior a 6: el 60% 

- Si el nombre de mesos que resten és superior a 6: el 80% 

En tots els casos, la reducció s'aplicarà sobre la quota de tarifa. 

El procediment es podrà realitzar d'ofici o a petició de l'interessat segons preveu l'article 76.1.9 de la Llei 

41/1994, de 30 de desembre. 

 

ARTICLE 9  

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. 

 

IV.  Quota tributària 

 

ARTICLE 10 

La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, el coeficients de ponderació i situació 

regulats en els articles 11è i 12è de la present ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 8è 

anterior. 

 

ARTICLE 11 

D'acord amb el que preveu l'article 86 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que 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: 
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Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00  1,29 

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00  1,32 

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00  1,33 

Més de 100.000.000,00  1,35 

Sense xifra neta de negoci  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 7è d’aquesta ordenança.  

 

ARTICLE 12 

1.  Als efectes del que preveu l'article 87 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en quatre 

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. 

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 11è. 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 següents: 

 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 

Categoria del carrer, tram de carrer, zona particularitzada 
Coeficient 

aplicable 

Primera categoria 3,8 

Segona categoria 3,7 

Tercera categoria 3,6 

Quarta categoria 3,5 

 

Per a l’aplicació dels índexs de situació es tindran en compte les següents normes: 

Amb caràcter general, s’aplicarà l’índex que correspongui al tram de carrer que correspon a la parcel·la 

cadastral on es troba localitzat el local. 

Si la parcel·la té dues o més façanes a carrers o trams de carrer, s’aplicarà l’índex que correspongui al 

tram pel qual té accés el local. 

Si el local té més d’un accés a tram de carrer, s’aplicarà l’índex que correspongui al de l’accés principal, i, 

de no ser possible la seva determinació, el del tram de carrer amb l’índex més elevat. 

 En els casos de locals situats en parcel·les interiors d’illa, sense façana a la via pública, també s’aplicarà 

l’índex que correspongui al tram de carrer pel que té accés al local. 

El coeficient  de situació no serà d'aplicació per a les quotes provincials i nacionals ni per a les activitats 

que no s’exerceixin en local determinat. 

 

V.  Normes de gestió de l’impost 

 

ARTICLE 13 

1.  El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, ja que en 

tal cas comprendrà des de la data de l'inici de l'activitat fins al final de l'any natural. 
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2.  L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, llevat quan en els 

casos de declaració d'alta, el dia de l'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, ja que en tal 

supòsit les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per a 

finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'exercici de l'activitat. 

3.  No obstant allò establert a l’apartat anterior, en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, 

les quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què s’hagi produït l’esmentat 

cessament. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la 

quota corresponent als trimestres naturals en aquells en els quals no s’hagués exercit l’activitat. 

4.  Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, l'acreditament es 

produeix per la realització de cada una d'elles, i s'haurà de presentar les corresponents declaracions en la 

forma que s'estableixi reglamentàriament. 

5.  Les activitats realitzades de manera discontínua corresponents a l’epígraf 663.9, les dates d’inici i 

cessament de les quals es produeixin en exercicis diferents i sempre que la durada no sigui superior a 30 

dies, tributaran pel trimestre en què s’efectua l’alta. 

 

ARTICLE 14 

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de 

concessió i denegació d'exempcions, 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) La data de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d'ingrés directe. 

b) La finalització del període de pagament voluntari, 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 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. 

 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. 

5.1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de 

concessió i denegació d'exempcions, 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. 
 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)  La data de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d'ingrés directe. 

b) La finalització del període de pagament voluntari, en el cas que el tribut s'exaccioni mitjançant 

padró. 

5.3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini 

previst per interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti 

garantia suficient. 
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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. 

5.4. 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. 

 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 

26.6 de la Llei General Tributària. 

5.5. Quan l'Ajuntament tingui atribuïdes les competències en matèria de gestió censal, segons l'establert en 

l'article 91.1 del R.D.L. 2/2004, l'impost s'exigirà en règim d'autoliquidació amb els impresos aprovats a 

l'efecte per l'entitat local. 

 

ARTICLE 15  

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 sobre Activitats 

Econòmiques, 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 contingudes 

en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 

 

ARTICLE 16 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes a l'article 

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

2. Quan l'Administració Estatal hagi autoritzat que la Diputació de Tarragona dugui a terme la gestió 

censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les funcions 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 Tarragona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
PRIMERA.- Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra norma de rang 

legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta 

Ordenança. 

 

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. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria  

(Art. 12 OF) 

 

 

SIGLA DENOMINACIO VIAL 
NÚM. 

POLICIA 

NÚM. 

POLICIA 
CATEGORIA NUCLI DE POBLACIÓ 

CL AIRE 1 7 3 CALAFELL (POBLE) 

CL AIRE 2 8 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ALASKA 2 12 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ALASKA 1 1 4 RÚSTIC 

CL ALBÀNIA 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ALBÀNIA 2 20 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ ALCALDE ROMEU 15 15 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

PZ ALCALDE ROMEU 1 13 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ALCANAR 1 7 4 SEGUR DE DALT 

CL ALCANAR 2 6 4 SEGUR DE DALT 

CL ALCOVER 1 23 3 LA BONANOVA 

AV ALEMANYA 1 89 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV ALEMANYA 2 100 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ALFONS MAÑÉ 1 21 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ALFONS MAÑÉ 2 16 3 CALAFELL (POBLE) 

UR ALORDA PARC s/n s/n 3 ALORDA PARC 

CL ALP 1 39 4 CALAFELL PARC 

CL ALP 2 50 4 CALAFELL PARC 

CL ALTAFULLA 1 63 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL ALTAFULLA 2 36 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL AMADEU VIVES 1 55 4 EL MAS ROMEU 

CL AMADEU VIVES 2 4 4 EL MAS ROMEU 

PZ AMÈRICA 1 2B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL AMETLLA DE MAR 1 7 4 SEGUR DE DALT 

CL AMETLLA DE MAR 2 8 4 SEGUR DE DALT 

CL AMETLLER 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL AMETLLER 2 14 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANDALUSIA 1 19 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ANDALUSIA 2 38 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ANDORRA 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANDORRA 2 18 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANETO 1 9 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANETO 2 8 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ÀNGEL GUIMERÀ 1 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ÀNGEL GUIMERÀ 2 2 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ÀNGEL GUIMERÀ 3 31 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ÀNGEL GUIMERÀ 4 30 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

AV ANGLATERRA 1 87 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV ANGLATERRA 2 110 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANTILLES 1 73 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANTILLES 2 68B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ ANTILLES 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ ANTILLES 2 10 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ANTISTIANA 1 33 3 LA BONANOVA 

CL ANTISTIANA 2 26 3 LA BONANOVA 

CL ANTONI ALMAZOR 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ANTONI ALMAZOR 2 6 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ANTONI ALMAZOR 5 23 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ANTONI ALMAZOR 8 22 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ANTONI GAUDÍ 1 45 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ANTONI GAUDÍ 2 52 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ARBOÇ 1 15 4 CALAFELL PARC 

CL ARBOÇ 2 22 4 CALAFELL PARC 

AV ARGENTINA 1 63 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV ARGENTINA 2 54 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ATLÀNTIC 1 33 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL ATLÀNTIC 2 34 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ÀUSTRIA 1 59 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ÀUSTRIA 2 64 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BAGÀ 1 1 4 CALAFELL PARC 

CL BAGÀ 2 4 4 CALAFELL PARC 

CL BAGES 1 21 3 CALAFELL (POBLE) 

CL BAGES 2 24 3 CALAFELL (POBLE) 

CL BAIX PENEDÈS 1 69 3 
CALAFELL (POBLE) / LA MASIA DE LA 

FONT 

CL BAIX PENEDÈS 2 88 3 
CALAFELL (POBLE) / LA MASIA DE LA 

FONT 

CL BAIXADOR 1 1 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BAIXADOR 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BAIXADOR 3 123 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BAIXADOR 4 4 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PJ BAIXADOR 1 5 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PJ BAIXADOR 2 4 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PZ BAIXADOR 1 1 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL  BALMA 1 31 4 GOLF LA GRAIERA 

CL  BALMA 2 38 4 GOLF LA GRAIERA 

CL BARCA 1 15 2 EL PRAT 

CL BARCA 2 20 2 EL PRAT 

AV BARCELONA 1 19 3 BELLAMAR 

AV BARCELONA 2 20 3 BELLAMAR 

CL BARCELONA 1 39 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BARCELONA 2 50 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CR BARCELONA 1 163 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CR BARCELONA 2 174 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CR BARCELONA s/n s/n 3   

CL BARCELONÈS 1 45 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL BARCELONÈS 2 44 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL BARCELONETA 1 23 3 CALAFELL (POBLE) 

CL BARCELONETA 2 22 3 CALAFELL (POBLE) 

CL  BASSA MIQUELA 1 83 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL  BASSA MIQUELA 2 36 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL BÈLGICA 1 27 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BÈLGICA 2 28 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ BELLAMAR s/n s/n 3 BELLAMAR 

CL BELLAVISTA 1 75 4 CALAFELL PARC 

CL BELLAVISTA 2 76 4 CALAFELL PARC 

CR BELLVEI s/n s/n 4 CALAFELL (POBLE) 

CL BERGUEDÀ 1 3 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL BERGUEDÀ 2 4 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL BESÒS 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BESÒS 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BESÒS 5 21 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BESÒS 4 26 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL BISBE CATALÀ 1 57 3 
CALAFELL (POBLE) / EL CLOS DEL 

RECTORET 

CL BISBE CATALÀ 2 36 3 
CALAFELL (POBLE) / EL CLOS DEL 

RECTORET 

PJ BLAT 1 23 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

PJ BLAT 2 16 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL BÒBILA 1 13 3 CALAFELL (POBLE) 

CL BÒBILA 2 16 3 CALAFELL (POBLE) 

CL BOÍ 1 135 4 LES VIL·LES 

CL BOÍ 2 156 4 LES VIL·LES 

CL BOLÍVIA 1 59 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BOLÍVIA 2 50 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

RD BONANOVA 1 21 3 LA BONANOVA 

RD BONANOVA s/n s/n 3 LA BONANOVA 

CL 
BONAVENTURA CARLES 

ARIBAU 
1 7 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL BONAVENTURA CARLES 2 8 1 EL MAS MEL (PLATJA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

ARIBAU 

CL 
BONAVENTURA CARLES 

ARIBAU 
25 27 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL 
BONAVENTURA CARLES 

ARIBAU 
26 28 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL 
BONAVENTURA CARLES 

ARIBAU 
9 23 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL 
BONAVENTURA CARLES 

ARIBAU 
10 24 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL BRASIL 1 29 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BRASIL 2 28 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BRUC 1 53 3 BELLAMAR 

CL BRUC 2 46 3 BELLAMAR 

CL BULGÀRIA 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL BULGÀRIA 2 14 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CADAQUÉS 1 23 4 BRISES DE CALAFELL 

CL CADAQUÉS 2 26 4 BRISES DE CALAFELL 

CL CADÍ 1 29 4 CALAFELL PARC 

CL CADÍ 2 28 4 CALAFELL PARC 

CL CAL VIOLA 1 5 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CAL VIOLA 2 6 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CAMÍ ALT  1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CAMÍ ALT  2 22 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL  CAMÍ DE VILANOVA 1 11 3 BELLAMAR 

CL  CAMÍ DE VILANOVA s/n s/n 3 BELLAMAR 

CL CAN PAPIOL 1 19 4 SEGUR DE DALT 

CL CAN PAPIOL 2 20 4 SEGUR DE DALT 

CL CANADÀ 1 65 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CANADÀ 2 64 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CANIGÓ 1 1 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL CANIGÓ 2 24 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL CANTÀBRIC 1 5 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CANTÀBRIC 2 10 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CARLES BARRAL 1 3 1 L'ESTANY 

CL CARLES BARRAL 2 4 1 L'ESTANY 

CL CARLES BARRAL 5 15 2 L'ESTANY 

CL CARLES BARRAL 6 16 2 L'ESTANY 

CL CARME 1 53 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL CARME 2 42 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL CARMEN DESVALLS 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL CARMEN DESVALLS 2 4 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL CARMEN DESVALLS 5 27 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL CARMEN DESVALLS 6 28 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CM CARQUINYOLS s/n s/n 4 RÚSTIC 

PJ CASTELL 1 3 3 CALAFELL (POBLE) 

PJ CASTELL 2 4 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CASTELLANA 1 5 4 SEGUR DE DALT 

CL CASTELLANA 2 6 4 SEGUR DE DALT 

AV CATALUNYA 1 23 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV CATALUNYA 2 24 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV CATALUNYA 25 71 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV CATALUNYA 26 76 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ CATALUNYA 1 31 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CAU FERRAT 1 23 4 SEGUR DE DALT 

CL CAU FERRAT 2 20 4 SEGUR DE DALT 

CL CEBRIÀ DE MONTOLIU 1 11 3 LA BONANOVA 

CL CEBRIÀ DE MONTOLIU 2 14 3 LA BONANOVA 

AV CENTRAL 1 75 4 CALAFELL PARC 

AV CENTRAL 2 70 4 CALAFELL PARC 

CL CEP 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CEP 2 14 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CERDANYA 1 17 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL CERDANYA 2 16 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL CIRCUMVAL·LACIÓ 1 91 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL CIRCUMVAL·LACIÓ 2 78 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ CIVADA 1 13 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

PJ CIVADA 2 14 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL CLAVELL 1 43 4 VALLDEMAR / MONTMAR 

CL CLAVELL 2 44 4 VALLDEMAR / MONTMAR 

CL CLOS DEL BECO 1 21 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CLOS DEL BECO 2 32 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CLOS DEL RECTORET 1 23 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL CLOS DEL RECTORET 2 24 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL COBERTERA 1 43 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL COBERTERA 2 14 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL CODINES 1 5 4 GOLF LA GRAIERA 

CL CODINES 2 6 4 GOLF LA GRAIERA 

PZ COLOM 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL COLÒMBIA 1 31 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL COLÒMBIA 2 34 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL COMELLAR 1 53 4 GOLF LA GRAIERA 

CL COMELLAR 2 24 4 GOLF LA GRAIERA 

CL COMELLAR s/n s/n 4 RÚSTIC 

AV 
COMTE GÓMEZ DE 

ORBANEJA 
1 169 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV 
COMTE GÓMEZ DE 

ORBANEJA 
2 142 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL 
COMTESSA DEL CASTELL 

DE LA MOTA 
1 61 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL 
COMTESSA DEL CASTELL 

DE LA MOTA 
2 14 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL 
COMTESSA DEL CASTELL 

DE LA MOTA 
s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL CONSELL 1 3 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL CONSELL 2 4 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PZ CONSTITUCIÓ 1 6B 3 CALAFELL (POBLE) 

CM COSCOVELL s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL COSME MAINÉ 1 37 3 CALAFELL (POBLE) 

CL COSME MAINÉ 2 24 3 CALAFELL (POBLE) 

AV COSSETÀNIA 1 107 2 L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) 

AV COSSETÀNIA 2 134 2 L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) 

RB COSTA DAURADA 1 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

RB COSTA DAURADA 2 4 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

RB COSTA DAURADA 3 13 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

RB COSTA DAURADA 6 30 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL COSTA RICA 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL COSTA RICA 2 24 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL COSTES DEL GARRAF 1 107 4 SEGUR DE DALT 

CL COSTES DEL GARRAF 2 116 4 SEGUR DE DALT 

CL CREMADELL 1 167 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL CREMADELL 2 134 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL CUNIT 1 31 3 BELLAMAR 

CL CUNIT 2 32 3 BELLAMAR 

CL CÚSPIDE 1 21 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL CÚSPIDE 2 30 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL DÀLIA 1 97 4 VALLDEMAR 

CL DÀLIA 2 120 4 VALLDEMAR 

CL DAVID DE MAS 1 65 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL DAVID DE MAS 2 66 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL DELTA DE L'EBRE 1 85 4 SEGUR DE DALT 

CL DELTA DE L'EBRE 2 64 4 SEGUR DE DALT 

CL DEVESA DE GIRONA 1 109 4 BRISES DE CALAFELL 

CL DEVESA DE GIRONA 2 148 4 BRISES DE CALAFELL 

AV 
DIAGONAL DE LA 

BONANOVA 
1 37 3 LA BONANOVA 

AV 
DIAGONAL DE LA 

BONANOVA 
2 30 3 LA BONANOVA 

CL DINAMARCA 1 13 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL DINAMARCA 2 10 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL DOCTOR DACHS 1 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL DOCTOR DACHS 2 2 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL DOCTOR DACHS 2B 30 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL DOCTOR DACHS 3 35 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL DOCTOR TRUETA 1 45 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL DOCTOR TRUETA 2 56 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL DOCTOR VANDELLÒS 1 37 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL DOCTOR VANDELLÒS 2 28 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL DUERO 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL DUERO 27 27 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL DUERO 5 25 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL DUESAIGÜES 1 79 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL DUESAIGÜES 2 70 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL EBRE 27 27 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL EBRE 34 34 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL EBRE 1 25 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL EBRE 2 30 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL EDUARD TOLDRÀ 1 5 4 EL MAS ROMEU 

CL EDUARD TOLDRÀ 2 70 4 EL MAS ROMEU 

PZ ELCANO 1 4 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL 
EMIGDIO RODRÍGUEZ 

PITA 
69 71 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL 
EMIGDIO RODRÍGUEZ 

PITA 
1 67 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL 
EMIGDIO RODRÍGUEZ 

PITA 
2 74 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL EMPÚRIES 1 11 4 SEGUR DE DALT 

CL EMPÚRIES 2 12 4 SEGUR DE DALT 

CL ENRIC GRANADOS 1 77 4 EL MAS ROMEU 

CL ENRIC GRANADOS 2 100 4 EL MAS ROMEU 

CL ENRIC MORERA 1 9 4 EL MAS ROMEU 

CL ENRIC MORERA 2 32 4 EL MAS ROMEU 

CL ENRIC MORERA 11 23 4 RÚSTIC 

CL ENRIC MORERA 34 80 4 RÚSTIC 

CL EQUADOR 1 9 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL EQUADOR 2 18 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ERES 1 21 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ERES 2 20 3 CALAFELL (POBLE) 

PZ ERES 1 5 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ERMITA 1 49 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ERMITA 2 62 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ESBARZER 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ESBARZER 2 2 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CM ESCARNOSA 1 7 3 CALAFELL (POBLE) 

CM ESCARNOSA 2 8 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ESGLÉSIA 1 21 3 CALAFELL (POBLE) 

CL ESGLÉSIA 2 14 3 CALAFELL (POBLE) 

AV ESPANYA 439 439 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV ESPANYA 390 392 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV ESPANYA 1 437 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV ESPANYA 2 388 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ ESPANYA 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ESPELTA 1 1 4 GOLF LA GRAIERA 

CL ESPELTA 2 16 4 GOLF LA GRAIERA 

CL ESPLUGUES 1 35 3 BELLAMAR 

CL ESPLUGUES 2 42 3 BELLAMAR 

CL ESPOT 1 7 4 BRISES DE CALAFELL 

CL ESPOT 2 12 4 BRISES DE CALAFELL 

CL EST 1 37 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL EST 2 42 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CR ESTACIÓ 1 15 2 EL PRAT / EL VILARENC 

CR ESTACIÓ 2 20 3   

PZ ESTACIÓ 3 6 2 EL PRAT 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

PZ ESTACIÓ 1 2 3   

CL ESTANY 1 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ESTANY 3 21 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ESTATS UNITS 1 49 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ESTATS UNITS 2 52 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ESTÒNIA 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ESTÒNIA 2 10 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FARIGOLA 1 5 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FARIGOLA 2 6 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FERRADURA 1 53 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FERRADURA 2 50B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FERRAN SOR 1 109 4 EL MAS ROMEU 

CL FERRAN SOR 2 142 4 EL MAS ROMEU 

PJ FERROCARRIL 1 33 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FINLÀNDIA 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FINLÀNDIA 2 24 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FOIX 1 35 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL FOIX 2 38 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL FORANELL 1 77 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL FORANELL 2 74 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

AV FRANÇA 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV FRANÇA 1 93 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV FRANÇA 4 90 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL FRANCESC BONJOCH 1 9 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL FRANCESC BONJOCH 2 8 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL FREDERIC MISTRAL 1 39 3 LA BONANOVA 

CL FREDERIC MISTRAL 2 42 3 LA BONANOVA 

CL FREDERIC MOMPOU 1 29 4 EL MAS ROMEU 

CL FREDERIC MOMPOU 2 20 4 EL MAS ROMEU 

CL GANDESA 1 9 4 SEGUR DE DALT 

CL GANDESA 2 6 4 SEGUR DE DALT 

CL GARBÍ 1 5 2 EL PRAT 

CL GARBÍ 2 4 2 EL PRAT 

PJ GARBÍ 1 13 4 SEGUR DE DALT 

PJ GARBÍ 2 10 4 SEGUR DE DALT 

CL GARDÈNIA 1 13 4 VALLDEMAR 

CL GARDÈNIA 2 10 4 VALLDEMAR 

CL GARONA 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GARONA 2 4 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GARONA 5 21 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GARONA 6 24 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GARRIGUES 1 5 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GARRIGUES 2 8 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GARRIGUES 7 63 4 LES VIL·LES 

CL GARRIGUES 10 44 4 LES VIL·LES 

PJ GARRIGUES s/n s/n 4 LES VIL·LES 

PJ GARROFER 1 17 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

PJ GARROFER 2 14 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL GARROTXA 1 17 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL GARROTXA 2 20 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL GEGANTS PERE I CARME 1 13C 2 EL VILARENC 

CL GEGANTS PERE I CARME 2 8 2 EL VILARENC 

AV GENERALITAT 1 15B 3 CALAFELL (POBLE) 

AV GENERALITAT 2 16 3 CALAFELL (POBLE) 

CL GESSAMÍ 1 43 4 VALLDEMAR 

CL GESSAMÍ 2 48 4 VALLDEMAR 

CL GINESTA 1 39 4 VALLDEMAR 

CL GINESTA 2 42 4 VALLDEMAR 

CL GIRONA 1 27 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL GIRONA 2 44 3 BELLAMAR / BELLAMEL 

CL GIRONÈS 1 19 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL GLADIOL 1 67 4 VALLDEMAR 

CL GLADIOL 2 70 4 VALLDEMAR 

CL GRAIERA 1 21 4 GOLF LA GRAIERA 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL GRAIERA 2 44 4 GOLF LA GRAIERA 

CL GRÈCIA 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GRÈCIA 2 18 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GREGAL 1 7 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL GREGAL 2 14 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL GUADALQUIVIR 1 5 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GUADALQUIVIR 2 6 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GUADALQUIVIR 7 23 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GUADALQUIVIR 8 26 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL GREGAL       SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GUAIANES 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GUAIANES 2 28 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GUAIANES 25 25 4 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GUÀRDIES 1 11 3 LA BONANOVA 

CL GUÀRDIES 2 16 3 LA BONANOVA 

CL GUATEMALA 1 15 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL GUATEMALA 2 14 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HOLANDA 1 31 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HOLANDA 2 24 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HONDURES 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HONDURES 2 4 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HONGRIA 1 45 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HONGRIA 2 48 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL HORTA 1 51 3 BELLAMAR 

CL HORTA 2 38 3 BELLAMAR 

CL HOSTAL 1 7 2 EL VILARENC 

CL HOSTAL 2 14 2 EL VILARENC 

CL IBERS 1 31 3 BELLAMEL 

CL IBERS 2 12 3 BELLAMEL 

CL IGUALADA 1 7 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL IGUALADA 2 14 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ILLES FILIPINES 1 37F 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ILLES FILIPINES 2 44 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL IRLANDA 1 35 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL IRLANDA 2 28 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ISAAC ALBÉNIZ 1 13 4 EL MAS ROMEU 

CL ISAAC ALBÉNIZ 15 115 4 RÚSTIC 

CL ISAAC ALBÉNIZ 2 76 4 EL MAS ROMEU 

CL ISLÀNDIA 1 23 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ISLÀNDIA 2 14F 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ITÀLIA 1 61 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ITÀLIA 2 54 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL IUGOSLÀVIA 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL IUGOSLÀVIA 2 8 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL JACINT VERDAGUER 1 15 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL JACINT VERDAGUER 2 16 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CM JAN RION 1 19 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CM JAN RION s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL JAUME JANÉ 1 29 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL JAUME JANÉ 2 16 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL JAUME PALLARÈS 1 3 2   

CL JAUME PALLARÈS 2 4 2   

CL JAUME PALLARÈS 3B 41 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL JAUME PALLARÈS 6 14 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL JAUME RAFEL 1 33 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL JAUME RAFEL 2 34 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL JESÚS 1 93 3 CALAFELL (POBLE) 

CL JESÚS 2 50 3 CALAFELL (POBLE) 

CL JOAN MARAGALL 1 51 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL JOAN MARAGALL 2 54 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL JOAN MIRÓ 1 17 3 CALAFELL (POBLE) 

CL JOAN MIRÓ 2 16 3 CALAFELL (POBLE) 

CL JOAN NIN 1 7 3   

CL JOAN NIN 2 6 3   



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL JOAN SALVAT PAPASSEIT 1 3 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOAN SALVAT PAPASSEIT 2 4 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOAN SALVAT PAPASSEIT 25 27 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOAN SALVAT PAPASSEIT 30 32 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOAN SALVAT PAPASSEIT 5 23 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOAN SALVAT PAPASSEIT 6 28 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOANOT MARTORELL 1 23 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOANOT MARTORELL 2 24 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL 
JOAQUIM DOMÈNECH 

CASTEL 
1 33 3 

COMAFARELLA / EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 

CL 
JOAQUIM DOMÈNECH 

CASTEL 
2 44 3 

COMAFARELLA / EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 

CL JOAQUÍN RODRIGO 1 49 4 EL MAS ROMEU 

CL JOAQUÍN RODRIGO 2 46 4 EL MAS ROMEU 

CL JORDI GARÍ 1 53 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL JORDI GARÍ 2 56 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PZ JOSEP ANSELM CLAVÉ 1 28 4 EL MAS ROMEU 

CL JOSEP BARGÉS I BARBA 1 9 3 CALAFELL (POBLE) 

CL JOSEP BARGÉS I BARBA 2 12 3 CALAFELL (POBLE) 

CL JOSEP CARNER 1 3 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP CARNER 2 4 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP CARNER 25 27 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP CARNER 26 28 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP CARNER 5 23 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP CARNER 6 24 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP ITURBI 1 31 4 EL MAS ROMEU 

CL JOSEP ITURBI 2 32 4 EL MAS ROMEU 

CL JOSEP LLUÍS DE LA ROSA 1 35 3 
COMAFARELLA / EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 

CL JOSEP LLUÍS DE LA ROSA 2 42 3 
COMAFARELLA / EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 

CL JOSEP M. JUNCADELLA 1 65 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL JOSEP M. JUNCADELLA 2 70 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL JOSEP PLA 1 3 1 L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP PLA 2 8 1 L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP PLA 5 17D 2 L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP PLA 10 20 2 L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP VICENÇ FOIX 1 3 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP VICENÇ FOIX 2 8 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP VICENÇ FOIX 29 31 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP VICENÇ FOIX 26 28 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP VICENÇ FOIX 5 27 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JOSEP VICENÇ FOIX 10 24 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL JULI GARRETA 1 29 4 EL MAS ROMEU 

CL JULI GARRETA 2 20 4 EL MAS ROMEU 

CL LA PAU 1 31 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL LA PAU 2 32 3 SEGUR DE DALT 

PQ LA PAU s/n s/n 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV LITUÀNIA 1 101 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV LITUÀNIA 16 58 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV LITUÀNIA 2 14 4 RÚSTIC 

AV LITUÀNIA s/n s/n 4 RÚSTIC 

PJ LITUÀNIA 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ LITUÀNIA 2 6 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL LLEBEIG 1 95 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL LLEBEIG 2 102 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

AV LLEIDA 1 25 3 BELLAMAR 

AV LLEIDA 2 16 3 BELLAMAR 

CL LLESSUI 1 65 4 CALAFELL PARC 

CL LLESSUI 2 42 4 CALAFELL PARC 

CL 
LLEVADORA MARIA 

VIVES 
1 21 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL 
LLEVADORA MARIA 

VIVES 
2 14 3 LA MASIA DE LA FONT 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL LLEVANT 1 43 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL LLEVANT 2 30 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL LLIRI 1 47 4 VALLDEMAR 

CL LLIRI 2 42 4 VALLDEMAR 

CL LLOBREGAT 17 17 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LLOBREGAT 16 18 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LLOBREGAT 1 15 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LLOBREGAT 2 14 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LLORENC VILLALONGA 1 7 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL LLORENC VILLALONGA 2 8 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL LLORENC VILLALONGA 9 15 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL LLORENC VILLALONGA 10 16 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL LLUÍS COMPANYS 1 100 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PZ LLUÍS MILLET 1 8 4 EL MAS ROMEU 

CL LOIRA 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LOIRA 2 4 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LOIRA 5 21 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LOIRA 6 22 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL LUXEMBURG 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL LUXEMBURG 2 18 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL MAESTRO SERRANO 1 49 4 EL MAS ROMEU 

CL MAESTRO SERRANO 2 44 4 EL MAS ROMEU 

CL MAJOR 1 59 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MAJOR 2 36 3 CALAFELL (POBLE) 

PZ MAJOR 1 6K 3 CALAFELL (POBLE) 

PR MAJOR 1 7 3 CALAFELL (POBLE) 

PR MAJOR 2 12 3 CALAFELL (POBLE) 

CJ MAJOR 1 3 3 CALAFELL (POBLE) 

CJ MAJOR 2 6 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MALLORCA 1 49 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL MALLORCA 2 44 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

PJ MALLORCA 1 5B 4 SEGUR DE DALT 

PJ MALLORCA 2 10 4 SEGUR DE DALT 

CM MANELA s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL MANUEL BENET ORTIZ 2 8 1 L'ESTANY 

CL MANUEL BENET ORTIZ 10 16 2 L'ESTANY 

CL MANUEL DE FALLA 1 71 4 EL MAS ROMEU 

CL MANUEL DE FALLA 2 60 4 EL MAS ROMEU 

CL MANUEL SOLER 1 31 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MANUEL SOLER 2 34 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MANZANARES 1 7 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MANZANARES 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MANZANARES 4 8 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MAR 1 47 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MAR 2 54 3 CALAFELL (POBLE) 

AV MARCA HISPÀNICA 1 9 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV MARCA HISPÀNICA 2 236 4 SEGUR DE DALT 

AV MARCA HISPÀNICA 11 245 4 SEGUR DE DALT 

PJ MARCA HISPÀNICA 1 9 4 SEGUR DE DALT 

PJ MARCA HISPÀNICA 2 8 4 SEGUR DE DALT 

PJ 
MARE DE DÉU DE LA 

COVA 
1 17 3 EL CLOS DEL RECTORET 

PJ 
MARE DE DÉU DE LA 

COVA 
2 42 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL 
MARE DE DÉU DE LA 

COVA 
1 15 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL 
MARE DE DÉU DE LA 

COVA 
2 54 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL MARESME 1 65 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL MARESME 2 58 3 LA MASIA DE LA FONT 

CL MARGALLÓ 1 25 4 SEGUR DE DALT 

CL MARGALLÓ 2 22 4 SEGUR DE DALT 

CL MARGARIDA 1 31 4 VALLDEMAR 

CL MARGARIDA 2 30 4 VALLDEMAR 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL MARÍA DESVALLS 1 29 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MARÍA DESVALLS 2 30 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

PZ MARIANO SOLER s/n s/n 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MARINADA 1 61 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL MARINADA 2 60 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

PS 
MARÍTIM DE SANT JOAN 

DE DÉU 
1 284 1 

LA PLATJA DE CALAFELL / L'ESTANY / 

EL MAS MEL (PLATJA) / SEGUR DE 

CALAFELL (PLATJA) 

CL MARQUÈS DE SAMÀ 1 19 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MARQUÈS DE SAMÀ 2 8 3 CALAFELL (POBLE) 

CL MARTA MORAGAS 1 29 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MARTA MORAGAS 2 34 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MAS CANYÍS 1 37 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL MAS CANYÍS 2 22 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CM MAS D'EN VIVES s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL MASIA DE LA SÍNIA 1 1 2 LA SINIA 

CL MASIA DE LA SÍNIA 2 6 2 LA SINIA 

AV MEDITERRANI 1 25 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV MEDITERRANI 2 40 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ MEDITERRANI 1 6 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL MÈDOL 1 13 4 SEGUR DE DALT 

CL MÈDOL 2 14 4 SEGUR DE DALT 

PZ MERCAT s/n s/n     

CL MERCÈ RODOREDA 1 3 1 L'ESTANY 

CL MERCÈ RODOREDA 2 2 1 L'ESTANY 

CL MERCÈ RODOREDA 5 13 2 L'ESTANY 

CL MERCÈ RODOREDA 4 20 2 L'ESTANY 

CL MESTRAL 1 33 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL MESTRAL 2 40 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL MÈXIC 1 89 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL MÈXIC 2 94 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL MIGJORN 1 77 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL MIGJORN 2 76 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

PZ MIL·LENARI s/n s/n 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL MILÀ I FONTANALS 1 7 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL MILÀ I FONTANALS 2 4 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL MILÀ I FONTANALS 9 23 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL MILÀ I FONTANALS 6 20 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL MIÑO 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MIÑO 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MIÑO 5 25 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MIÑO 4 22 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL MIRADOR DEL ROMANÍ 1 45 3 LA BONANOVA 

CL MIRADOR DEL ROMANÍ s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL MIRAMAR 1 37 3 
MIRAMAR RESIDENCIAL / LA 

BONANOVA 

CL MIRAMAR 2 36 3 
MIRAMAR RESIDENCIAL / LA 

BONANOVA 

CL MOLÍ DEL BLANQUET 1 11 2 EL PRAT / EL VILARENC 

CL MOLÍ DEL BLANQUET 2 22 2 EL PRAT / EL VILARENC 

CL MOLINA 1 13 4 SEGUR DE DALT 

CL MOLINA 2 14 4 SEGUR DE DALT 

PJ MOLINA 1 7 4 SEGUR DE DALT 

PJ MOLINA 2 8 4 SEGUR DE DALT 

CL MÒNACO 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL MÒNACO 2 8 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL MONTPAÓ 1 71 4 CALAFELL PARC 

CL MONTPAÓ 2 70 4 CALAFELL PARC 

CL MONTPAÓ s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL MONTSERRAT 1 39 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL MONTSERRAT 2 46 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL MONTSIÀ 1 17 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL MONTSIÀ 2 24 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL MONTURIOL 1 29 1 LA PLATJA DE CALAFELL 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL MONTURIOL 2 46 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

AV MOSSÈN JAUME SOLER 15 32 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

AV MOSSÈN JAUME SOLER 1 14 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

AV MOSSÈN JAUME SOLER 34 110 2 
LA PLATJA DE CALAFELL / L'ESTANY / 

EL MAS MEL (PLATJA) 

RB 
MOSSÈN JAUME 

TOBELLA 
1 33 2 EL SINDICAT 

RB 
MOSSÈN JAUME 

TOBELLA 
2 178 3 

CALAFELL (POBLE) / LA MASIA DE LA 

FONT 

RB 
MOSSÈN JAUME 

TOBELLA 
35 113 3 

CALAFELL (POBLE) / MIRAMAR 

RESIDENCIAL 

CL MUGA 1 63 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL MUGA 2 54 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL NARCÍS 1 55 4 VALLDEMAR 

CL NARCÍS 2 56 4 VALLDEMAR 

CL NERVIÓN 1 7 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL NERVIÓN 2 22 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL NICARAGUA 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL NICARAGUA 2 14 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL NOGUERA 1 5G 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL NOGUERA 2 14 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL NOGUERA 7 7 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL NOGUERA 16 16 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL NORUEGA 1 33 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL NORUEGA 2 40 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL NOU 1 13 3 CALAFELL (POBLE) 

CL NOU 2 12B 3 CALAFELL (POBLE) 

RB NOVA 1 27I 2 LA SINIA 

RB NOVA 2 8 2 LA SINIA 

CL NÚRIA 1 37 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL NÚRIA 2 36 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL OLIVERA 1 3 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL OLIVERA 2 12 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ORATGELL 1 39 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL ORATGELL 2 38 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

PJ ORDI 1 19 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

PJ ORDI 2 22 1 PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL 

CL PABLO NERUDA 27 33 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO NERUDA 26 32 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO NERUDA 1 25 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO NERUDA 2 24 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO NERUDA 35 43 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO NERUDA 34 42 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO PICASSO 29 37 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO PICASSO 30 36 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO PICASSO 1 27 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO PICASSO 2 28 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO PICASSO 39 55 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PABLO PICASSO 38 50 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PACÍFIC 1 27 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PACÍFIC 2 32 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PAGESIA CATALANA 1 13 2 EL SINDICAT 

CL PAGESIA CATALANA 2 30 2 EL SINDICAT 

PZ PAÏSOS CATALANS s/n s/n 1 L'ESTANY 

CL PALESTINA 1 41 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PALESTINA 2 52 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PALLISSETA 1 15 3 LA BONANOVA 

CL PALLISSETA 2 18 3 LA BONANOVA 

CL PANAMÀ 1 27 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PANAMÀ 2 24 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PARAGUAI 1 5B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PARAGUAI 2 8 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV PATAGÒNIA 1 59 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV PATAGÒNIA 2 80 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

PJ PATAGÒNIA 1 13 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ PATAGÒNIA 2 16 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ PAU CASALS 1 1 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ PAU CASALS 10 10 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PZ PAU CASALS 2 9 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL 
PEDAGOGA MARTA 

MATA 
1 13 2 EL VILARENC 

CL 
PEDAGOGA MARTA 

MATA 
2 12 2 EL VILARENC 

CL PEDRERA 1 15 4 RÚSTIC 

CL PEDRERA 2 10 4 RÚSTIC 

CL PEDRERA s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL PENYES 2 26 3 CALAFELL (POBLE) 

CL PEP VENTURA 1 49 4 EL MAS ROMEU 

CL PEP VENTURA 2 6 4 EL MAS ROMEU 

CL PERÚ 1 39 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PERÚ 2 40 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PESCADOR 1 35 2 EL PRAT 

CL PESCADOR 2 40 2 EL PRAT 

CL PETÚNIA 1 51 4 VALLDEMAR 

CL PETÚNIA 2 46 4 VALLDEMAR 

CL PINAR 1 19 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PINAR 2 26 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PINTOR MIR 1B 1B 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL PINTOR MIR 2 2 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL PINTOR MIR 1 15 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL PINTOR MIR 4 30 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL PIRINEUS 1 5 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PIRINEUS 2 6 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PISCINA 1 13 4 RÚSTIC 

CL PISCINA 2 24 4 RÚSTIC 

CL PISUERGA 27 27 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PISUERGA 32 32 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PISUERGA 1 25 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PISUERGA 2 30 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PO 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PO 2 4 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PO 5 21 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PO 6 24 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL POLÒNIA 1 43 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL POLÒNIA 2 46 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL POMPEU FABRA 1 23 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL POMPEU FABRA 2 24 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL PONENT 1 187 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL PONENT 2 170 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

PZ PORT 1 1 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PORTUGAL 1 13 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL PORTUGAL 2 18 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL POU 1 61B 3 CALAFELL (POBLE) 

CL POU 2 52 3 CALAFELL (POBLE) 

CL PRAT DE LA RIBA 1 17 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PRAT DE LA RIBA 2 18 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL PRINCIPAL 1 51 3 CALAFELL (POBLE) 

CL PRINCIPAL 2 46 3 CALAFELL (POBLE) 

CL PRIORAT 2 18 2 EL SINDICAT 

CL PRIORAT 20 50 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL PUIG DE BASSEGODA 1 79 4 BRISES DE CALAFELL 

CL PUIG DE BASSEGODA 2 84 4 BRISES DE CALAFELL 

CL RAFAEL CASANOVA 1 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL RAFAEL CASANOVA 2 2 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL RAFAEL CASANOVA 3 17 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL RAFAEL CASANOVA 4 34 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CM RAFELA s/n s/n 4 RÚSTIC 

CR RALET   2 6 1 LA PLATJA DE CALAFELL 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CR RALET   8 82 2 
LA PLATJA DE CALAFELL / CALAFELL 

RESIDENCIAL 

CR RALET   84 168 3 
CALAFELL RESIDENCIAL / LA 

BONANOVA 

CL RAMON LLULL 1 7 3   

CL RAMON LLULL 2 2 3   

CL RASA DEL MEIX 1 19 3 LA BONANOVA 

CL RASA DEL MEIX 2 20 3 LA BONANOVA 

CL RECTOR TRIADÓ 1 33 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL RECTOR TRIADÓ 2 20 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL REPÒS 1 41 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL REPÒS 2 46 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL RETOMB 1 31 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL RETOMB 2 30 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL RIBAGORÇA 1 1 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIBAGORÇA 2 16 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIBERA D'EBRE 1 55 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIBERA D'EBRE 2 46 2 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIBERA D'EBRE 57 79 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIBERA D'EBRE 48 72 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIBES DE FRESER 1 5 4 SEGUR DE DALT 

CL RIBES DE FRESER 2 6 4 SEGUR DE DALT 

PZ RICARDO LOZANO 1 74 4 EL MAS ROMEU 

CL RIN 1 5 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL RIN 2 8 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL RIN 7 27 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL RIN 10 22 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL RIPOLL 1 51 4 SEGUR DE DALT 

CL RIPOLL 2 66 4 SEGUR DE DALT 

CL RIPOLLÈS 1 13 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL RIPOLLÈS 2 20B 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL ROINE 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ROINE 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ROINE 5 27 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ROINE 4 28 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL ROMANÍ 1 19 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ROMANÍ 2 24 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ROMANIA 1 37 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ROMANIA 2 26 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL ROSA 1 111 4 VALLDEMAR / MONTMAR 

CL ROSA 2 132 4 VALLDEMAR / MONTMAR 

CL RUBÍ 1 9 4 SEGUR DE DALT 

CL RUBÍ 2 8 4 SEGUR DE DALT 

CL RUPERTO CHAPÍ 1 29 4 EL MAS ROMEU 

CL RUPERTO CHAPÍ 2 32 4 EL MAS ROMEU 

CL SAL 1 35 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SAL 2 36 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SALARDÚ 1 17 4 LES BRISES DE CALAFELL 

CL SALARDÚ 2 14 4 LES BRISES DE CALAFELL 

CL SALVADOR 1 7B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SALVADOR 2 4 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SALVADOR ESPRIU 1 3B 1 L'ESTANY 

CL SALVADOR ESPRIU 2 4 1 L'ESTANY 

CL SALVADOR ESPRIU 5 15 2 L'ESTANY 

CL SALVADOR ESPRIU 6 16D 2 L'ESTANY 

CR SANATORI 1 37 2 
EL PRAT / LA SÍNIA / CALAFELL 

RESIDENCIAL 

CR SANATORI 2 34 2 EL PRAT 

CL SANERA 1 23 3 LA BONANOVA 

CL SANERA 2 32 3 LA BONANOVA 

PJ SANT ANTONI 1 5 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

PJ SANT ANTONI 2 2 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

PJ SANT ANTONI 2B 14 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL SANT JOAN 1 13 3 CALAFELL (POBLE) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL SANT JOAN 2 8 3 CALAFELL (POBLE) 

RD SANT MIQUEL DE SEGUR 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

RD SANT MIQUEL DE SEGUR 1 117 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

RD SANT MIQUEL DE SEGUR 4 146 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SANT PERE 1 45 1 LA PLATJA DE CALAFELL / EL PRAT 

CL SANT PERE 2 46 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL SANT PERE 48 68 2 EL PRAT 

CL SANT RAFAEL 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SANT RAFAEL 2 6 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SANT TOMÀS 1 53 4 LA BARONIA DEL MAR 

CL SANT TOMÀS 2 18 4 LA BARONIA DEL MAR 

CL SANTA AGNÈS 1 3 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SANTA AGNÈS 2 4 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 
1 9 3 SEGUR DE DALT 

AV 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 
2 10 3 SEGUR DE DALT 

AV 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 
11 243 4 SEGUR DE DALT 

AV 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 
12 264 4 SEGUR DE DALT 

PJ 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 
1 13 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 
2 16B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SANTA OLIVA 17 25 4 LA BARONIA DEL MAR 

CL SANTA OLIVA 20 20 4 LA BARONIA DEL MAR 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 1 7 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 2 8 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 9 15 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 10 14 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 17 19 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 16 20 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

PL 
SECTOR SEGUR DE DALT 

II-C 
s/n s/n 4 SEGUR DE DALT / RÚSTIC 

CL SEGARRA 1 21 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL SEGARRA 2 16 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL SEGRIÀ 1 3 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL SEGRIÀ 2 4 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL SEGURA 15 15 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SEGURA 16 16 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SEGURA 1 13 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SEGURA 2 14 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SENA 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SENA 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SENA 5 19 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SENA 4 26 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL SERÈ 1 29 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL SERÈ 2 34 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

AV SÍNIA 1 19 3 CALAFELL (POBLE) 

AV SÍNIA 2 22 3 CALAFELL (POBLE) 

CL SIS DE DESEMBRE 1 15B 3 CALAFELL (POBLE) 

CL SIS DE DESEMBRE 2 24 3 CALAFELL (POBLE) 

CL SOL 1 11 3 CALAFELL (POBLE) 

CL SOL 2 10 3 CALAFELL (POBLE) 

PJ SOL 1 5 3 CALAFELL (POBLE) 

PJ SOL 2 4 3 CALAFELL (POBLE) 

CL SUD 1 13 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL SUD 2 2 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL SUD-ESTÒNIA 1 15 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SUD-ESTÒNIA 2 16 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SUÈCIA 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SUÈCIA 2 16 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SUÏSSA 1 29 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL SUÏSSA 2 36 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL SÚRIA 1 35 4 LES BRISES DE CALAFELL 

CL SÚRIA 2 34 4 LES BRISES DE CALAFELL 

CL TAJO 1 3 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TAJO 2 6 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TAJO 21 21 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TAJO 26 26 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TAJO 5 19 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TAJO 8 24 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TÀMESI 1 9 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TÀMESI 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TÀMESI 11 25 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL TÀMESI 4 26 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

AV TARRAGONA 1 23 3 BELLAMAR 

AV TARRAGONA 2 16 3 BELLAMAR 

CL TARRAGONA 1 17 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL TARRAGONA 2 18 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL TARRAGONÈS 1 5 3 CALAFEL RESIDENCIAL 

CL TARRAGONÈS 2 6B 3 CALAFEL RESIDENCIAL 

CL TAÜLL 1 47 4 LES VIL·LES 

CL TAÜLL 2 42 4 LES VIL·LES 

CL TERRA ALTA 1 51 2 CALAFEL RESIDENCIAL 

CL TERRA ALTA 2 50 2 CALAFEL RESIDENCIAL 

CL TERRA BAIXA 1 17 2 EL SINDICAT 

CL TERRA BAIXA 2 14 2 EL SINDICAT 

CL TERRAL DE BAIX 1 27 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL TERRAL DE BAIX 2 6 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL TERRAL DE DALT 1 59 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL TERRAL DE DALT 2 80 3 EL MAS MEL (MUNTANYA) 

CL THOMAS EDISON 2 6 4 VALLDEMAR 

AV TIBIDABO 1 21 4 SEGUR DE DALT 

AV TIBIDABO 2 22 4 SEGUR DE DALT 

CL TOMÁS BRETÓN 1 81 4 EL MAS ROMEU 

CL TOMÁS BRETÓN 2 100 4 EL MAS ROMEU 

AV TORRE DELS ESCIPIONS 2 4 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

AV TORRE DELS ESCIPIONS 6 140 4 SEGUR DE DALT 

AV TORRE DELS ESCIPIONS 1 121 4 SEGUR DE DALT 

CL TORREDEMBARRA 1 73 3 
CALAFELL (POBLE) / CALAFELL 

RESIDENCIAL 

CL TORREDEMBARRA 2 60 3 
CALAFELL (POBLE) / CALAFELL 

RESIDENCIAL 

CL TRAMUNTANA 1 5 2 EL PRAT 

CL TRAMUNTANA 2 6 2 EL PRAT 

CL TRANSFORMADOR 1 7 4 CALAFELL PARC 

CL TRANSFORMADOR 2 20 4 CALAFELL PARC 

CL TREMP 1 73 4 CALAFELL PARC 

CL TREMP s/n s/n 4 RÚSTIC 

CL TULIPA 1 25 4 VALLDEMAR 

CL TULIPA 2 36 4 VALLDEMAR 

CL TURQUIA 1 39 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL TURQUIA 2 42 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ TURQUIA 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ TURQUIA 2 6 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL TXECOSLOVÀQUIA 1 37 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL TXECOSLOVÀQUIA 2 40 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PS UNIÓ 1 77 2 LA SINIA 

PS UNIÓ 2 60 2 EL VILARENC / EL SINDICAT 

RD UNIVERSITAT 1 1 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

RD UNIVERSITAT 2 4 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

RD UNIVERSITAT 3 73 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

RD UNIVERSITAT 6 78 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL URGELL 1 19 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL URGELL 2 20 3 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL URUGUAI 1 9 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categoria.  

 

Serveis Econòmics 

CL URUGUAI 2 20 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL VALL D'ARAN 1 13 4 LES VIL·LES 

CL VALL D'ARAN 2 26 4 LES VIL·LES 

CL VALLÈS 1 29 4 SEGUR DE DALT 

CL VALLÈS 2 6 4 SEGUR DE DALT 

CL VENEÇUELA 1 29 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL VENEÇUELA 2 28 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL VENTURA GASSOL 1 35 3 CALAFELL (POBLE) 

CL VENTURA GASSOL 2 18 3 CALAFELL (POBLE) 

CL VÍCTOR ALARI 1 23 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL VÍCTOR ALARI 2 10 3 EL CLOS DEL RECTORET 

CL VÍCTOR CATALÀ 1 7 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL VÍCTOR CATALÀ 2 4 1 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL VÍCTOR CATALÀ 9 13 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL VÍCTOR CATALÀ 6 24 2 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL VIELLA 1 69 4 CALAFELL PARC 

CL VIELLA 2 70 4 CALAFELL PARC 

CL VILAMAR 1 79 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL VILAMAR 2 58 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL VILAMAR 81 105 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL VILAMAR 60 100 2 LA PLATJA DE CALAFELL 

AV VILARENC 1 11 2 EL VILARENC 

AV VILARENC 2 8 2 EL VILARENC 

CL VILLARROEL 1 21 3 CALAFELL (POBLE) 

CL VILLARROEL 2 42 3 CALAFELL (POBLE) 

AV VINYA LLARGA 1 13 3 CALAFELL (POBLE) 

AV VINYA LLARGA 2 28 3 CALAFELL (POBLE) 

CL VIOLETA 1 31 4 VALLDEMAR 

CL VIOLETA 2 38 4 VALLDEMAR 

CL VISTA ALEGRE 1 11 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL VISTA ALEGRE 2 16 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ VISTA ALEGRE 42 50 4 LA BARONIA DEL MAR 

PJ VISTA ALEGRE s/n s/n 4 LA BARONIA DEL MAR 

CL VÍSTULA 1 7 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL VÍSTULA 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL VÍSTULA 9 23 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL VÍSTULA 4 30 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL XALOC 1 3 2 EL PRAT 

CL XALOC 2 6 2 EL PRAT 

CL XAVIER MONTSALVATGE 1 65 4 EL MAS ROMEU 

CL XAVIER MONTSALVATGE 2 66 4 EL MAS ROMEU 

CL XILE 1 33 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL XILE 2 54 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ XILE 1 7 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ XILE 2 8 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL XIPRE 1 13 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL XIPRE 2 16 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ XIPRER 1 1 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ XIPRER 2 2 1 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ XIPRER 3 3B 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

PJ XIPRER 4 4 3 SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) 

CL XÚQUER 35 37 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL XÚQUER 32 32 1 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL XÚQUER 1 33 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

CL XÚQUER 2 30 2 SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 

 

 



 
 

 
 

 

 
OF2.1.1 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER 

ADMINISTRATIU 
 

Serveis Econòmics 

ARTICLE 1- Fonament i naturalesa 
Aquest Ajuntament estableix la taxa per l’expedició de documents i prestació de serveis de caràcter 
administratiu, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa 
l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, 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 a 27 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
ARTICLE 2- 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 que entenguin 
tant l’Administració com les autoritats municipals, així com la compulsa a instància de part de 
documentació relativa a expedients la competència dels quals respecte a la seva gestió és municipal. 

2. A aquest efecte, s’entén 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 de 
l’interessat. 

3. No està subjecte a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment 
d’obligacions fiscals i per a la sol·licitud de beques escolars, els certificats que es sol·licitin per acreditar 
el canvi de nom de les vies públiques o el canvi de numeració cadastral de les finques que aprovi 
l’Ajuntament, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos administratius contra 
resolucions municipals de qualsevol índole. Tampoc no ho estan els relatius a la prestació de serveis de 
competències municipals i a la utilització privativa, o l’aprofitament especial de béns del domini públic 
municipal, sempre que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels quals s’exigeixi un preu 
públic o cànon per aquest Ajuntament. 

 
ARTICLE 3 - 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 l’expedient de què es tracti. 
 
ARTICLE 4 - Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 

jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors 

de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 
43 de la Llei general tributària. 

3. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, 
en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 
ARTICLE 5 - Exempcions  
1. Gaudeixen d’exempció: 

1.1. Els documents lliurats o presentats a instància o interès de: 
a) Administracions públiques. 
b) Els contribuents que tinguin uns ingressos anuals, que sumats amb els de qui convisquin amb 

ells, no superin el salari mínim interprofessional i que no tinguin propietats susceptibles 
d’originar rendiments. 

c) Treballadors de l’Ajuntament de Calafell, quan els documents lliurats obeeixin a la relació 
funcionarial o laboral amb l’administració. 

d) Organismes oficials i societats municipals. 
e) Les persones que acreditin que el motiu de la seva sol·licitud és per la seva aportació a un 

expedient en demanda del benefici de justícia gratuïta. 
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f) Els regidors en quant a documents simples, còpies d’acords, o còpies digitals de qualsevol 
mena. No sent aplicable a documents de gran format, o gran volum, o que sigui necessari la 
seva realització a copisteries.  

1.2. Els drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, per les persones que 
estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte de subsidi. 

1.3. Els certificats de béns que es lliurin per acreditar la no possessió de béns d’una persona, davant 
organismes oficials, com a documentació d’obligada presentació per a la tramitació d’un 
expedient. 

2. Per la concessió de les exempcions, enumerades a l’apartat 1 d’aquest article, és necessari que els 
documents presentats o sol·licitats tinguin directa relació amb les condicions i circumstàncies que hagin 
originat l’exempció, i s’ha d’acreditar mitjançant el documental oportú, restant en l’expedient 
constància de la causa que l’origina. 

3. Els documents expedits a instància d’estudiants, que siguin necessaris per a la seva formació, o a 
instància d’investigadors i totes aquelles sol·licituds de reproduccions destinades a la difusió 
d’investigacions, recerca i activitats d’interès cultural sense afany de lucre, tenen una bonificació del 
75%, prèvia la seva justificació. 

 
ARTICLE 6 - Quota tributària 
1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa o variable segons la naturalesa dels documents o 

expedients que s’han de tramitar, o del servei administratiu que s'ha de prestar d’acord amb la tarifa 
que conté els annexos de tarifes. 

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document, expedient o 
servei de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a 
l’interessat de l’acord adoptat. 

3. En les quotes que s’acreditin per aplicació de les tarifes d’aquesta ordenança, no s’hi comprenen els 
honoraris de professionals i perits que no tinguin la condició de personal al servei d’aquesta 
administració municipal, o el costos externs per a la seva realització, sempre que siguin imputables 
directament a la prestació del servei o l’expedició del/s document/s . 

4. Les quotes, que resultin de l’aplicació de les tarifes contingudes en els annexos, s’incrementaran en un 
50% quan els interessats sol·licitin, amb caràcter d’urgència, la tramitació dels expedients que motivin 
la corresponent liquidació de drets en favor de l’administració per aplicació d’aquesta ordenança.. 

 
ARTICLE 7 - Tarifes 
Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en els annexos de la present ordenança. 
 
ARTICLE 8 - Bonificacions de la quota 
Es bonificarà l’import de la taxa dels certificats relatius a les dades existents al PMH des de 1996 fins a 
l’actualitat, quan la seva petició estigui motivada per sol·licitar la moratòria en el pagament de quotes 
hipotecàries o la moratòria o l’ajuda en relació amb la renda arrendatària de l’habitatge habitual (persones 
en situació de vulnerabilitat econòmica) o percepció del bo social (treballadors autònoms), previstes en els 
Reials decrets llei 8/2020, de 17 de març i 11/2020, de 31 de març. 
 
ARTICLE 9 - Reportament de la Taxa 
1. S’haurà de reportar la  taxa i neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que iniciï la 

tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. 
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2on, el reportament de la taxa es produeix quan 

s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal d’ofici o quan aquesta s’iniciï sense 
sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi en benefici seu. En aquest cas el reportament es 
produeix en el moment que s’iniciï l’actuació municipal. 

3. L’actuació o l’expedient no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent 
de la taxa que es derivi dels apartats següents 
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ARTICLE 10 - Règim de declaració i d’ingrés 
1. La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació, pel procediment de segell municipal adherit, caixetí 

estampat o impressió mecànica en la sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en 
aquests, si aquell escrit no existís. 

2. En els casos en que la taxa hagi meritat i no estigui autoliquidada, es practicarà la liquidació 
corresponent, exigint-se el pagament del seu import al subjecte passiu mitjançant ingrés directe. 

3. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 71 de la Llei de règim jurídic i del 
procediment administratiu comú, que no arribin degudament reintegrats, s’admetran provisionalment, 
però no es podran cursar si no es repara la deficiència, per la qual cosa es requerirà a l’interessat perquè 
en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, 
si no ho ha fet, es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada. 

4. En cas de no ser admès a les proves per participar en qualsevol procediment de selecció per cobrir 
places en propietat es podrà reclamar la devolució del 50% dels drets d’examen efectivament pagats. 

 
ARTICLE 11 - Infraccions i sancions 
1. Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que els 

corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposa la legislació tributària vigent. 
2. La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes acreditades no 

prescrites. 
 
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 DEROGATÒRIA 
Aquesta ordenança fiscal deroga les Ordenances fiscals, de l’exercici 2008, núm. 2.1.1 reguladora de la taxa 
per expedició de documents administratius i núm. 2.1.17 reguladora de la taxa per la venda de textos, 
publicacions i impresos. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i continuarà 
vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no 
s’han modificat restaran vigents. 
 
 



 
 

 
 

 

 
OF2.1.1 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER 

ADMINISTRATIU 
 

Serveis Econòmics 

ANNEX 
  Conceptes Tarifa 

1. CERTIFICACIONS I INFORMES  
1.1. 

Expedició d’informes sobre adequació d’un avantprojecte, document tècnic o 
similar, presentat per un particular per tal d’obtenir informació sobre la seva 
adequació al planejament urbanístic 

264,45 € 
1.2. Declaració d’obra ruïnosa, a instància del titular 317,34 € 
1.3. Certificació de documents o acords municipals 15,87 € 
1.4. Certificacions i informes en expedients de traspassos, d'obertura o similars de 

locals 
26,45 € 

 
1.5. Certificació d'informacions urbanístiques i tècniques que no exigeixin sortida al 

carrer 
105,78 € 

 
1.6. 

Certificació d'informacions urbanístiques i tècniques que exigeixin sortida al carrer 
d'un tècnic de grau mig 158,67 € 

1.7. Certificació d'informacions urbanístiques i tècniques que exigeixin sortida al carrer 
d'un tècnic de grau superior 211,56 € 

1.8. Cèdules i certificats urbanístics 105,78 € 
1.9. Certificats d'inexistència d'expedients de disciplina urbanístics 52,89 € 
1.10. Certificats declarant que és innecessària la llicència de parcel·lació (eximència) 52,89 € 
1.11. Certificats per a la inscripció registral de declaracions d'obra nova 52,89 € 
1.12. Certificats declaració d'innecessarietat de llicència per a la inscripció registral de 

constitució de propietat horitzontal 52,89 € 
1.13. Certificats de compatibilitat urbanística 52,89 € 
1.14. Certificats del Padró Municipal d'Habitants (PMH)  
1.14.1. Certificats relatius a les dades existents al PMH des de 1996 fins l'actualitat 3,18 € 
1.14.2. 

Certificats relatius a les dades existents al PMH corresponent a l'any 1996 i 
padrons anteriors 5,29 € 

1.14.3. Volants d'empadronament en el cens de població Gratuït 
1.15. Informe sobre resultats electorals, per comici 15,87 € 
1.16. Informe sobre dades estadístiques poblacionals 15,87 € 
1.17. Informe donant fe de presència 7,40 € 
1.18. Certificats de dades del cadastre  
1.18.1 Certificats cadastrals telemàtics (per delegació GTC) 15,87 € 
1.18.2. Certificats cadastrals descriptius i gràfics (per delegació GTC) 21,16 € 
1.18.3. Certificats relatiu a les dades cadastrals  
1.18.3.1. Certificats sobre el número de policia, nom de carrer en relació illa i solar, etc 15,87 € 
1.18.3.2. Certificats en relació a rebut d'IBI no facturat (per tràmit alta, per aparcament 

annex a habitatge, etc) 15,87 € 
1.18.3.3. Informes cadastrals 5,29 € 
1.19. Certificats o informes sobre la situació tributària o econòmica 15,87 € 



 
 

 
 

 

 
OF2.1.1 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER 

ADMINISTRATIU 
 

Serveis Econòmics 

1.20. Informes de la Policia municipal 105,78 € 
1.21. Altres Informes, a instància de part, amb certificació o sense 15,87 € 
2. CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES  
2.1. Còpia d'ordenances i documents administratius a (per cada foli) 0,37 € 
2.2. Reproduccions de plànols de planejament, obres municipals, expedients en 

període d'informació pública, expedients de llicències urbanístiques, d'activitats o 
d'altres  

2.2.1. Per m2/color 26,45 € 
2.2.2. Per m2/blanc I negre 10,58 € 
2.3. Per cada fotocòpia de document tampany DNI A3 (blanc i negre) 0,69 € 
2.4. Per cada fotocopia de document tamany DIN A3 (color) 0,79 € 
2.5. Per cada fotocopia de document tamany DIN A4 (blanc i negre) 0,37 € 
2.6. Per cada fotocopia de document tamany DIN A4 (color) 0,42 € 
2.7. CD amb el text de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics anuals 5,29 € 
2.8. CD amb el PGOU 5,29 € 
   
3. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS  
3.1. Atorgament de la targeta per a ús i tinença d'armes de 4a. Categoria 15,87 € 
3.2. Proposicions per procediments de contractació administrativa 8,47 € 
4. SERVEIS URBANÍSTICS  
4.1. Inspecció a petició de particulars 52,89 € 
4.2. Planejament urbanístic  
4.2.1. Formació o modificació a iniciativa privada de Pla General, Programes d’Actuació 

Urbanística, per Ha 423,12 € 
4.2.2. Tramitació de formació o modificació, a iniciativa privada, de Plans Parcials i Plans 

Especials, per Ha 423,12 € 
4.2.3. Tramitació de formació o modificació, a iniciativa privada, d’Estudis de Detall, per 

Ha 423,12 € 
4.2.4. Tramitació de formació o modificació, a iniciativa privada, de Projectes 

d’Urbanització, per Ha 423,12 € 
4.2.5. Tramitació d’expedient de compensació, per Ha 423,12 € 
4.2.6. Informes sobre viabilitat tècnica i jurídica de formulació i/o tramitació de 

planejament per part dels particulars 423,12 € 
4.2.7. Resolució de peticions de canvi del sistema d’actuació fixat pel planejament a 

petició dels particulars 423,12 € 
4.2.8. Tramitació d’expedients de runa a iniciativa de particular 423,12 € 
4.3. Determinació d'alineacions i rasants  
4.3.1. Una direcció 105,78 € 
4.3.2. Per cada direcció de més 52,89 € 
4.4. Tramitació d’expedients d’expropiació a instància de particular 423,12 € 
5. DRETS D’EXAMEN PER OPOSICIONS O CONCURSOS CONVOCATS PER AQUESTA CORPORACIÓ 
5.1. Llocs de treball de nivell A1 o assimilats 30,81 € 



 
 

 
 

 

 
OF2.1.1 TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER 

ADMINISTRATIU 
 

Serveis Econòmics 

5.2. Llocs de treball de nivell A2 o assimilats 25,68 € 
5.3. Llocs de treball de nivell C1 o assimilats 20,54 € 
5.4. Llocs de treball de nivell C2 o assimilats 15,41 € 
5.5. Llocs de treball de nivell d’Agrupació Professional o assimilats 10,27 € 
6. ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL  
6.1. Compulsa de documents, per cada document 2,05 € 
6.2. Compulsa de plànols, per cada document 10,58 € 
6.3. Validació de poders i legitimació de personalitat 5,29 € 
6.4. Informacions testificades 5,29 € 
6.5. Confrontació de documents, per pàgina 2,05 € 
6.6. Reconeixement de la signatura 2,05 € 
6.7. Ús de l'escut de la ciutat, per cada autorització i any 26,45 € 
6.8. Consulta d'expedients administratius no sotmesos a informació pública, per dia, 

en horari d'oficines 10,58 € 
7. VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS  
7.1. Plànols en paper còpia, per unitat:  
7.1.1. Tamany A-2 i A-1 5,14 € 
7.1.2. Tamany A-0 i superior 7,19 € 
8 SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I PUBLICACIONS  
8.1 Reproducció e documents de L'arxiu Municipal de Calafell  
8.1.1 Digitalització en blanc i negre o en color (no inclou suport) 1 imatge 1,54 € 
8.2 Tarifes per a usos comercials de les reproduccions  
8.2.1. Üs editorial  
8.2.1.1. Entitats sense finalitat de lucre 25,68 € 
8.2.1.2. Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 51,35 € 
8.2.2. Ús en comunicació pública  
8.2.2.1 Entitats sense finalitat de lucre 51,35 € 
8.2.2.2 Entitats sense finalitat de lucre 77,03 € 
8.2.3. Ús en comunicació pública  
8.2.3.1. Entitats sense finalitat de lucre 51,35 € 
8.2.3.2. Entitats sense finalitat de lucre 102,70 € 

 
 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.2 TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 

 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’art. 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 del 15 al 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per a l’expedició de les plaques, patents i distintius que siguin d’utilització preceptiva 

d’acord amb les Ordenances Municipals, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4.b) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 

  

ARTICLE 2 

El fet imposable de la Taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de 

l’autorització de l’ús, registre, expedició i venda de plaques, patents i distintius per a ciclomotors, vehicles 

que no estiguin gravats per l’impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica, immobles, guals, 

reserves d’aparcament a la via pública, i d’altres que siguin d’ús obligatori segons les Ordenances 

Municipals. 

 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que 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 que es tracti. 

 

ARTICLE 4 

L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud de la placa, el patent o el distintiu. 

 

ARTICLE 5 

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. 

 

III. Deute tributari 

 

ARTICLE 6 

El deute tributari serà el que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

 

 Tarifa 

Placa de llicència d’obres majors 60,00 € 

Plaques de senyalització de gual o reserva d’aparcament 50,00 € 

Placa de senyalització de contra-gual Exempt 

Placa de gossos 5,00 € 

Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda ambulant, parades 

i llocs de venda a la via pública, reserves d’estacionament, autoritzacions per a 

circular en illes de vianants, i llicències d’auto-taxis 

10,00 € 

 

IV. Recaptació 

 

ARTICLE 7 

La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el següent procediment: 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.2 TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS 

 

 

Serveis Econòmics 

1. La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei general tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

2. El pagament es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les entitats de crèdit que 

l’Ajuntament designi com a col·laboradores. S’haurà d’acreditar el pagament de la taxa en el moment 

de retirar les plaques o patents.  

 

V.  Inspecció 

 

ARTICLE 8 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i 

les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

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 Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.3 TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I  

ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 

 

Serveis Econòmics 

I.  Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides per l’art. 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 del 15 al 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per a l’atorgament de llicències d’autotaxis i altres vehicles de lloguer, que es regirà per 

aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4.c) de 

l’esmentat R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en 

relació a les llicències d’autotaxis i vehicles de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat per Reial 

Decret 763/1979, de 16 de març, s’assenyalen a continuació: 

a)  Concessió, expedició i registre de llicències i autoritzacions administratives. 

b)  Ús i explotació de llicències i autoritzacions. 

c)  Substitució de vehicles 

d)  Transmissió i subrogació de llicències. 

 

II.  Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

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: 

a) Per la concessió, expedició i registre i per l'ús i explotació de les llicències, la persona a favor de la 

qual s'expedeixin. 

b) Per la substitució d'un vehicle subjecte a una llicència, la persona que en sigui titular. 

c) Per la transmissió i subrogació de la llicència, la persona a favor de la qual s'autoritzi la transmissió 

o subrogació. 

 

ARTICLE 4 

1.  La Taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la concessió i expedició de les 

llicències i autoritzacions administratives a què fa referència l’article 2 d’aquesta Ordenança. 

2.  Per a l’ús i explotació de les llicències, la Taxa s’acreditarà per primera vegada en el moment de 

l’atorgament i, posteriorment, el dia primer de gener de cada any. 

 

ARTICLE 5 

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. 

 

III.  Deute tributari 

 

ARTICLE 6 

La quota tributària serà la que resulti d’aplicar les tarifes següents: 

 Tarifa 

Concessió, expedició i registre de llicències 528,91 € 

Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any 63,47 € 

Substitució de vehicles, per llicència 63,47 € 

Tramitació i subrogació de llicències:  

“inter vivos”  211,56 € 

“mortis causa”       105,78 € 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.3 TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS I  

ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 

 

Serveis Econòmics 

Si la vigència de la llicència fos inferior a un any, es liquidarà la part proporcional. 

 

IV.  Gestió tributària 

 

ARTICLE 7 

1.  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el procediment següent: 

a) En presentar-se la sol·licitud de llicència, es comunicarà a l'interessat, mitjançant diligència en el 

justificant de presentació, l'obligació de satisfer l'import de la taxa en règim d'autoliquidació, dins 

dels 10 dies hàbils següents a la data de presentació de la sol·licitud. 

b) No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament. 

2.   S’exclou de l’anterior procediment la Taxa anual per l’ús i explotació de la llicència, per a la que es 

practicarà la liquidació d’ingrés directe i es procedirà a la seva notificació al subjecte passiu. 

 

ARTICLE 8 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 

estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal 

General de Gestió, Inspecció, i Recaptació. 

 

V. Inspecció 

 

ARTICLE 9 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i 

les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i 

continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles que no s’han modificat restaran vigents. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.5 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS O  

OBRES COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 

 

Serveis Econòmics 

I.  NATURALESA I FET IMPOSABLE 

 

ARTICLE 1 – Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides per l’art. 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 del 15 al 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per a l’atorgament de llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta Ordenança 

Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4.h) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 – Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 

comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística 

sol·licitada o si l’activitat o obra 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 del règim local i l’article 187 del TRLU. 

 

II.  SUBJECTE PASSIU I OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 

 

ARTICLE 3- Subjectes passius  

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que 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 que es tracti. 

 

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les 

obres. 

 

ARTICLE 4 – Acreditament  

1.  La Taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el 

fet imposable. Aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat en el moment de la presentació de 

la sol·licitud de la llicència o de la comunicació prèvia. 

2.  Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o 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 seva denegació, 

concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renuncia o desistiment del 

sol·licitant desprès de que se li ha concedit la llicència o s’hagi formalitzat l’assabentat de les obres 

o instal·lacions comunicades. 

 

ARTICLE 5 - 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. 

 

III.  BENEFICIS FISCALS 

 

ARTICLE 6 – Beneficis fiscals  

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la Taxa. 
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IV.  BASE DEL GRAVAMEN I DEUTE TRIBUTARI 

 

ARTICLE 7 – Base imposable  

Constituirà la base imposable de la Taxa: 

a) Les unitats, en metres cúbics, quadrats o lineals, de l’immoble pel que se sol·liciti la llicència, 

segons les característiques d’aquesta. 

b) Les unitats de potència de les instal·lacions industrials. 

c) En les llicències de demolició de construccions, la superfície construïda de l’edificació objecte de 

demolició. 

d) La unitat d’obra. 

 

ARTICLE 8 

Per a la determinació de la base imposable es tindran en compte els següents criteris: 

a) En les obres de reforma, reparació i modificació de l’estructura i disposició interior de les 

edificacions, la superfície tributable es determinarà per l’àrea de totes les dependències que quedin 

totalment o parcialment modificades, excepte quan siguin constituïdes per grans espais, cas en 

que es consideraran reduïdes a les seves crugies estructurals. 

b) La superfície tributable dels rètols, cartelleres i tanques publicitàries es determinarà multiplicant 

l’alçada per l’amplada, calculades en el punt on aconsegueixin una dimensió més gran. Els rètols 

en forma de bandera tributaran per la superfície de les dues cares. 

c) En els casos d’aparadors i vitrines formant angle, o de forma poligonal, es determinarà la superfície 

multiplicant el perímetre total per la seva alçada. 

d) La superfície de les veles, tendals i altres elements plegables serà la que tinguin desplegats. 

 

ARTICLE 9 

1.  Els drets d’obres per instal·lació d’elements industrials seran indivisibles i es liquidaran conjuntament 

els que quedin fixats per cada concepte en aquesta ordenança. 

2.  Es tindran en compte les següents normes complementàries: 

a) Si un aparell és inclòs en més d’un apartat acreditarà la quantitat que li correspongui per a 

cadascun. 

b) La substitució de motors per generadors, o l’inrevés, es considerarà com a nova instal·lació. 

c) Quan una mateixa indústria instal·li electromotors pagarà per la suma de tots plegats. 

 

ARTICLE 10 

1.  L’ús de locals com a magatzem o amb finalitat comercial no acreditarà drets per ús de superfície 

industrial, encara que s’hi utilitzi maquinària industrial amb finalitat de preparar expedicions o 

condicionament de mercaderies o del local. 

2.  Quan un local tingui diferents usos s’imputarà a cada ús la porció de superfície que correspongui. 

De no resultar possible la imputació, tributarà per l’ús que tingui assignada una tarifa més elevada. 

 

ARTICLE 11 

Les modificacions posteriors del projecte que ha servit de base per a la concessió de la llicència, sempre 

que siguin de caràcter estructural o suposin augment del volum o superfície construïts, tributaran com 

si es tractés d’una nova llicència. 

 

ARTICLE 12 

1. Quan la intervenció municipal es  realitza a través de la concessió de llicència urbanística la quota 

tributaria que s’haurà de satisfer serà la que resulti de l’aplicació de les següents tarifes: 

I PARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES 

1 
Parcel·lacions i reparcel·lacions urbanístiques portades a terme segons la Llei del sòl i els 

Plans d'Ordenació Urbana I Divisions Horitzontals: 

  a)  Per m
2

 o fracció de superfície 0,15 € 
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b) Quan la parcel·lació es refereix a una superfície inferior a 500 m

2

 la 

tarifa mínima serà de  77,75 € 

  c)  Llicència d'agrupament de finques. En qualsevol cas  48,66 € 

  d) Tramitació planejament derivat i altres instruments de gestió. 0,22 € 

II MOVIMENTS DE TERRES I URBANITZACIÓ  

2 Desmunts, excavació, explanació i terraplenat per metre cúbic 0,22 € 

3 
Urbanització, pavimentació i enjardinament de terrenys i solars, per m

2

  

de superfície afectada 0,27 € 

4 
Neteja i desbrossament de parcel·les i solars, per m

2

 de superfície 

afectada 1,06 € 

III OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIONS  

5 

Per m
2

 de superfície construïda calculada per la suma de les superfícies 

de cada planta, incloent el soterrani, locals comercials, industrials i de 

serveis, i patis interiors descoberts, sempre que aquests siguin sobre la 

planta baixa o una altra superior 0,74 € 

6 
Distribucions i condicionaments interiors d’edificacions de nova planta 

per m
2

  de superfície de local 0,64 € 

IV OBRES DE REFORMA I COMPLEMENTÀRIES  

7 Passatges subterranis en la via pública, per m
3

 0,79 € 

8 

Obres de reparació o de reforma i de modificació en l’estructura  i 

disposició interiors de tot tipus d’edificació o construcció, qualsevol que 

sigui el seu ús, per m
2

 de superfície construïda 0,79 € 

9 Construcció de tanques o closes i de murs de contenció per metre lineal 3,17 € 

10 Reparació de tanques o closes, el 50% de la tarifa corresponent per la seva construcció 

11 
Construcció o instal·lació en la via pública de tanques provisionals de 

protecció d’obres, per metre lineal 2,38 € 

12 
Construcció o instal·lació de guals i reserves d’espai a la via pública, per 

metre lineal 15,87 € 

13 
Reparació o supressió de guals existents, el CINQUANTA PER CENT de la tarifa 

corresponent a la seva construcció 

14 Construcció o instal·lació de bastides, per metre quadrat 3,17 € 

15 Construcció de tanques o closes de filferro o similars, per metre lineal:  

  a) En sòl urbà o urbanitzable 0,96 € 

  b) En sòl no urbanitzable 0,96 € 

16 
Construcció o instal·lació de barraques provisionals d’obra, per m

2 

o 

fracció de superfície construïda 2,80 € 

17 Recalçar edificis, per m
2

 de superfície construïda de l’edifici 0,64 € 

18 
Per cada forat de porta, balcó, finestra, vestíbul o escala, obert a parets 

mestres o murs que siguin de càrrega 31,73 € 

19 Aplacat de façanes amb materials diversos, per m
2

 1,27 € 

20 Agençament, pintat i estucat de façanes, per m
2

 0,32 € 

21 
Col·locació, reparació o substitució de balcons, portes, finestres, reixes i 

altres elements similars, per unitat 9,52 € 

22 Col·locació, substitució i reparació de canals i baixants, per metre lineal 0,69 € 

23 Construcció de claraboies, per m
2

 15,87 € 

24 
Construcció, reparació i modificació de voladissos sortints, tancats i 

coberts, per m
2

 3,17 € 

25 
Construcció o instal·lació d’escales exteriors d'emergència i contra 

incendis, per cada planta de l’immoble 26,45 € 

26 
Practicar, ampliar,  reparar o tancar pous d’aigües, foses sèptiques i 

similars, per unitat 47,60 € 

27 Construcció de xemeneies per unitat 40,20 € 
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28 
Altres obres de reparació o modificació de l’aspecte exterior d’edificis i 

instal·lacions per metre quadrat 0,69 € 

V DEMOLICIÓ DE CONSTRUCCIONS  

29 
Enderrocament total o parcial d’edificacions i construccions de tot tipus, 

per m
2

 de superfície enderrocada 0,47 € 

30 Enderrocament total o parcial de tanques o closes, per metre lineal 0,69 € 

VI OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS INDUSTRIALS I COMERCIALS  

  A) INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS  

31 Receptors elèctrics, per cada kW de potència elèctrica 2,59 € 

32 

Aparells generadors d’energia calorífica, mitjançant combustió 

(atmosfèrica o no) de matèria sòlida, líquida o gasosa (calderes, 

generadors de vapor, etc.) per cada Tèrmia 0,22 € 

33 Maquinària frigorífica per climatització de locals, per cada frigoria x 10 0,22 € 

34 
Cambres frigorífiques de conservació o congelació, independentment de 

l’import que correspongui a la potència del motor, per cada m
3

 2,59 € 

35 
Forns de cocció de qualsevol capacitat funcionant amb combustibles 

sòlids, líquids o gasosos, per cada unitat 137,52 € 

36 Aparells o estris no relacionats en epígrafs anteriors, per cada unitat 2,59 € 

37 
Dipòsits per a matèria sòlida, líquida o gasosa, de superfície o enterrats, 

per cada m
3

 2,59 € 

38 Aparells elevadors i grues d’obres, per cada unitat 143,86 € 

39 Instal·lació de bàscules, per cada unitat 143,86 € 

40 Xemeneies independents, d’ús exclusiu per a l’activitat, per cada unitat 143,86 € 

41 

Instal·lacions complementàries d’edificis, com són les instal·lacions 

elèctriques, plaques solars, antenes col·lectives i parabòliques, 

radioemissors i similars, per unitat o element instal·lat 143,86 € 

42 
Trasllat dels aparells o maquinària assenyalats en els epígrafs 31 al 41, el CINQUANTA 

PER CENT de l’import de la taxa instal·lació 

  B) INSTAL·LACIONS COMERCIALS  

43 

Instal·lació o substitució de rètols i anuncis publicitaris de tot tipus, per 

m
2

 o fracció de superfície (calculada per les dues cares, pels rètols en 

forma de bandera) 24,06 € 

44 
Instal·lació o substitució de tanques i cartelleres per a exhibició 

publicitàries de tot tipus, per m
2

 o fracció de superfície 35,97 € 

45 Construcció d’aparadors, per m
2

 o fracció de superfície d’exposició 28,04 € 

46 
Construcció d’aparadors en vestíbuls interiors, per m

2

 o fracció de 

superfície d’exposició 8,46 € 

47 

Col·locació, instal·lació i construcció de veles, tendals, marquesines, 

reixes de protecció i altres elements similars, per m
2

 o fracció de 

superfície 2,40 € 

48 
Reparació, conservació o repintat dels elements detallats en els epígrafs 43 a 47, el 50 

% de les tarifes corresponents a la instal·lació 

49 
Retirada i supressió dels elements detallats en els epígrafs 43 al 47, el VINT-I-CINC PER 

CENT de les tarifes  corresponents a la instal·lació 

50 
Instal·lació de màquines de tot tipus, adossades o fixes a la façana, per 

unitat 80,39 € 

51 
Construcció, instal·lació o reparació de barraques i QUIOSCOS per a 

exposició i venda, per m
2

 o fracció 1,53 € 

VII OBERTURA DE RASES I INSTAL·LACIONS A LA VIA PÚBLICA  

52 
Per obertura de rases per a instal·lació, reparació i substitució de canonades de 

qualsevol mena, o conducció elèctrica de baixa i alta tensió. Per metre lineal o fracció: 

  1. Conduccions de líquids, gasos i telecomunicacions  
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  Per tot diàmetre de secció 1,21 € 

  2. Conduccions elèctriques:  

  a) De baixa tensió  

  1. Fins a 150 mm de 0 1,64 € 

  2. De més de 150 de 0 1,90 € 

  b)    De mitja i alta tensió per a tot tipus de diàmetre 5,66 € 

53 Instal·lació de clavegueram, per metre lineal  

  a) Fins a 50 cm. de 0 6,24 € 

  b) De més de 50 cm. de 0 6,72 € 

54 Instal·lacions de línies aèries, per metre lineal 1,64 € 

55 Obertura de cates, per unitat 44,70 € 

56 
A) Instal·lació d’arquetes de registre, pous, caixes de connexió, caixes generals de 

protecció, armaris de distribució urbana i similars, per unitat 

  B) Instal·lació de transformadors elèctrics:  

  a) Fins a 200 KW 122,02 € 

  b) De més de 200 KW 333,85 € 

 57 Instal·lació d’element de mobiliari urbà, per m
2

 o fracció 44,70 € 

58 Pals de ferro, fusta o formigó a la via pública, per cada un 357,59 € 

59 
Torres metàl·liques o similars, per a suport de línies elèctriques, 

aèries,telecomunicacions,  situades a la via pública, per  cada una 464,91 € 

VIII 
PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ I MODIFICACIONS OBJECTIVES DE L''US DELS 

EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

60 Primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions, per m
2

 o fracció de superfície: 

  a) Ús residencial 0,64 € 

  b) Ús industrial, comercial o de serveis 0,42 € 

  c) Aparcaments d’ús exclusiu dels propietaris 0,32 € 

61 5. Canvi d'ús, per m
2 

o fracció de superfície: 0,00 € 

  a) A ús residencial 0,84 € 

  b) A ús industrial 0,64 € 

  c) A ús comercial 0,69 € 

  d) A despatxos, oficines i altres serveis 0,96 € 

  
A equipament cultural, esportiu o recreatiu, sense finalitat de lucre, per 

llicència 8,14 € 

IX CONSTRUCCIONS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL  

62 Construcció de panteons i tombes al cementiri municipal  

  a)Tombes, preu per m2 14,34 € 

  b)Panteons, preu per m2 35,91 € 

 

2.- Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant la comunicació prèvia la quota tributària que 

s’haurà de satisfer serà la que resulti d’aplicar a les tarifes de l’apartat 1 anterior un percentatge de 

reducció del 50 per cent (50 %). 

3-. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediments previst 

per a la tramitació de la llicència o de comunicació prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 

25 per cent (25 %) de les que s’assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l’¡activitat municipal 

s’hagués iniciat efectivament.  

4.- Les pròrrogues de llicència i les modificacions dels projectes inicials  que no siguin estructurals ni 

suposin augment de superfície o volum construïts, tributaran el VINT PER CENT de les tarifes de 

l’apartat 1 d’aquest article. 

5.- Les quotes resultants de l’aplicació dels epígrafs anteriors no podran ser inferiors a les següents 

TARIFES MÍNIMES: 

a) obres i instal·lacions que requereixin projecte tècnic        63,65 €.  

b) obres i instal·lacions que no requereixin projecte tècnic   31,85 €. 
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6.- Les obres que no estiguin especificades en els epígrafs de l’apartat 1 d’aquest article, tributaran per 

l’epígraf  que per la seva naturalesa i característiques, sigui més similar, i, de no resultar possible 

l’equiparació, s’aplicaran les tarifes mínimes de l’apartat 5. 

 

V.  GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

 

ARTICLE 13 

1.  Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia d’obres es presentaran acompanyades, a més de 

la documentació, memòries i projectes que exigeixen les normes o ordenances urbanístiques i 

d’edificació, de declaració tributària segons model oficial, on hi constaran totes les dades físiques i 

jurídiques necessàries per a la liquidació de la taxa, i del plànol de situació a escala acotada. 

2.  Les comunicacions prèvies de les primeres utilitzacions i ocupacions es presentaran acompanyades, 

a més de la documentació que exigeixen les normes o ordenances urbanístiques i d’edificació, de 

declaració tributària segons model oficial, on hi constaran els justificants del pagament de l’Impost 

sobre Activitats Econòmiques de tots els industrials que intervenen a l’obra. 

3.  La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el següent procediment: 

a) Al presentar-se la sol·licitud de llicència, s’expedirà a la persona interessada, el document 

d’autoliquidació on hi constarà l’import se la quota a ingressar. El pagament de la taxa es realitzarà  

a les oficines de la Tresoreria Municipal o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 

col·laboradores, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir del dia hàbil següent al de la 

presentació de la sol·licitud. S’advertirà que, de no efectuar-se l’ingrés, s’arxivarà l’expedient sense 

més tràmit  

b) El Servei responsable de la resolució de l’expedient traslladarà al d’Hisenda la declaració tributària, 

amb l’informe tècnic sobre les dades físiques, jurídiques i urbanístiques, dins dels cinc dies hàbils 

següents al de la presentació de la sol·licitud. 

c) La Tresoreria General deixarà constància de l’ingrés de la taxa en els registres informàtics de 

l’expedient, en el mateix moment d’efectuar-se aquest. 

4. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament. 

5. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici l’expedient de 

devolució dels imports indegudament satisfets. 

6. En els casos de llicències o comunicacions prèvies per obertura de rases i instal·lacions a la via 

pública, relacionades amb l’apartat VII de l’article 12 , sol·licitades per empreses de serveis de 

subministrament d’aigua, electricitat i gas, es podrà practicar, a instància del subjecte passiu, una única 

declaració-autoliquidació dintre del primer trimestre de l’exercici, en funció de la declaració sobre la 

previsió d’obres a realitzar. 

Dins del primer trimestre de l’exercici següent, es practicarà la liquidació complementària definitiva, 

segons el nombre de llicències definitivament tramitades. 

7. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 anteriors les 

llicències o comunicacions prèvies que sol·licitin les Administracions Públiques, els Organismes i entitats 

Autònomes, les Empreses Públiques i les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi 

exclusivament a l’Administració. 

En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la sol·licitud. 

8. En els casos de sol·licitud de llicència, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un 

expedient resolt i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l’ingrés, es computarà, 

als efectes d’establir el període de cobrament, el termini transcorregut entre la data de la sol·licitud 

inicial i la de la seva resolució i arxiu. En conseqüència, s’exigiran els recàrrecs que, en aplicació de 

l’article 61.3  de la Llei General Tributària, s’haguessin acreditat en la data de la resolució de 

l’expedient inicial. 

 

ARTICLE 14 

La taxa per la comunicació prèvia de la primera utilització o ocupació d’edificis instal·lacions, així com 

les seves modificacions d’ús, seran independents i compatibles amb la taxa per concessió de llicència 

d’obertura d’establiments legitimadora de l’activitat. 
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La taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d’activitats o obres comunicades és independent i 

compatible amb els preus públics que s’acreditin per la utilització privativa o aprofitament especial de 

la via pública i de béns i instal·lacions d’ús públic municipal. En aquest cas, conjuntament amb la 

concessió de la llicència o de l’assabentat del règim de comunicació, s’haurà d’autoritzar l’aprofitament 

del domini públic, i les taxes respectives es liquidaran i satisfaran simultàniament. 

VI.   RECAPTACIÓ 

 

ARTICLE 15 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

Lleis Estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció, i Recaptació. 

VII. INSPECCIÓ 

 

ARTICLE 16 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de la 

matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació. 

 

VIII. FIANÇA PER OBRES 

 

ARTICLE 17 

En relació a les obres relacionades a la Taula I de l’ANNEX de l’Ordenança FISCAL NÚMERO 1.3 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, el titular haurà de 

constituir una fiança mitjançant dipòsit, aval bancari o en qualsevol de les formes admeses en dret, 

amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions derivades de la mateixa llicència i, en 

especial, la reposició dels elements d’ús i servei públic, de les infraestructures i sistemes generals i locals 

que eventualment quedin afectats per l’execució de les obres. 

L’import de la fiança a constituir haurà de ser determinada aplicant el que disposa l’ANNEX de la 

present ordenança com apart integrant de la mateixa.  

La devolució de la fiança, constituïda com a condició de validesa de la llicència atorgada, es farà a 

sol·licitud de l’interessada i es produirà quan es justifiqui que s’han complert totalment i 

satisfactòriament les obligacions que aquests garantien. La interessada haurà de facilitar les seves 

dades bancàries, conformades per l’entitat bancària, on s’ha de fer la devolució en el cas de les fiances 

dipositades en metàl·lic.  

 

IX. FIANÇA PELS RESIDUS DE LES OBRES – DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DE LA 

FIANÇA 

 

ARTICLE 18 - Objecte de la fiança 

L’objecte de la fiança ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una 

obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.  

 

ARTICLE 19 - Determinació de l’import de la fiança  

L’import de la fiança queda fixat en la quantia de 11 euros per tona de residus previstos en l’estudi de 

gestió, amb un mínim de 150 euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 

89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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ARTICLE 20 - Formes de constitució de la fiança  

La fiança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 

sector públic, pels mitjans següents:  

 - En efectiu o en valors de deute públic  

 - Aval  

 - Contracte d’assegurança de caució  

 

ARTICLE 21 - Retorn de la fiança  

L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat presenta el 

certificat de gestió al què fa referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova 

el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).  

 

ARTICLE 22 - Execució de la fiança  

L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord 

amb allò disposat en la normativa aplicable. 

 

 

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 

La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2013, i 

continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
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ANNEX 

 

Per la determinació de la fiança per obres regulada a l’article 17 de la present ordenança s’aplicarà el 

següent escalat: 

 

Tipus de Carrer Import 

1. Carrers d’urbanització convencional 250.- euros/ml façana 

2. Carrers d’urbanització especial (zones de vianants, carrers amb 

paviment de pedra, etc) 400.- euros/ml façana  

 

Aquest imports, en un principi, s’apliquen a la totalitat dels metres lineals de façana de la finca objecte 

de l’obra encara que podran ser rectificats en aquells supòsits en que el sol·licitant de la llicència 

d’obres justifiqui, abans de la seva concessió, la superfície de façana que, en concret, serà afectada per 

l’obra a realitzar.  
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ARTICLE 1 – Fonament i naturalesa 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de  

les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat 

amb el que disposen els articles 20 a 27 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus 

i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels 

residus municipals, que es regiran per la present Ordenança. 

 

I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics. 

  

ARTICLE 2 – Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i 

tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 

 a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les 

activitats domèstiques. 

b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar. 

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a conseqüència 

d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com 

aparcament, traster o magatzem. 

2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i 

electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres menors de 

construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies publiques; zones verds; 

àries recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles abandonats. 

 

ARTICLE 3 – Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció obligatòria de 

recollida, transport i tractament dels residus domèstics, 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, o els 

locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es refereix l’article 

anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari. 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, 

locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 

beneficiaris del servei. 

 

ARTICLE 4 - Responsables 

1. Son 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 - Beneficis fiscals. 

1. Gaudiran d'exempció subjectiva per capacitat econòmica aquells que reuneixin els 

requisits següents: 

a) Que hagin obtingut l’exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que 

s’expressen en el quadre següent, en relació amb els residents en l’habitatge: 

 

Residents Límit ingressos 

1 9.080,40 € 

2 15.436,68 € 

3 o més 18.160,80 € 

 

b) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres 

immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. En els casos de separació o divorci de 

parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de 
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cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol· licitant només posseeix 

aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. 

1. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels 

residents posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. 

2. Tampoc impedirà l’aplicació de l’exempció el fet que el contribuent o algun dels 

residents sigui titular d’algun immoble que estigui arrendat en els casos en què no 

s’hagi pogut actualitzar la renda contractual en el termes previstos a la disposició 

transitòria 2ª de la llei d’arrendaments urbans de 1994. En aquest cas, els ingressos 

mensuals dels conjunt de residents percebuts per la totalitat de conceptes no 

podran superar els límits previstos en l'apartat a) anterior. 

c) De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que, superant els límits 

previstos en l'apartat a) anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de 

capacitat econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i la documentació justificativa a 

l'Ajuntament, per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s'escau, informe 

favorable a la concessió de l'exempció. 

2. Per poder gaudir de l'exempció, els interessats hauran d’adreçar la seva sol· licitud a 

l’Ajuntament, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència 

Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels nivells de renda 

obtinguts pel sol· licitant i les persones residents en el seu habitatge. 

3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat. 

ARTICLE 6 - Quota tributària 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 

funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via 

pública on estiguin situats. 

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

 

EPÍGRAF CATEGORIA CARRERS 

 A B C 

a) Habitatge unifamiliar    

1. Habitatge unifamiliar 155,66 € 137,94 € 126,55 € 

2. Tarifa reduïda 77,83 € 68,97 € 63,28 € 

b) Habitatge plurifamiliar    

1 .Habitatge plurifamiliar 129,71 € 114,95 € 105,46 € 

2 Tarifa reduïda 64,86 € 57,48 € 52,73 € 

c) Solars sense edificar generador de restes vegetals  

3. Solars sense edificar  parc.<= 250m2 39,91 € 

4. Solars sense edificar  250 m2 < parc<= 400m2 45,61€ 

5. Solars sense edificar  400 m2 < parc<= 600m2 51,31 € 

6. Solars sense edificar  600 m2 < parc<= 800m2 57,01 € 

7. Solars sense edificar  800 m2 < parc<= 1.200m2 62,72 € 

8. Solars sense edificar   parc > 1.200m2 68,42 € 

 

 

3. S’entén per habitatge unifamiliar els que tenen ús residencial vivenda unifamiliar en l’impost sobre 

béns immobles. 

4. S’entén per habitatge plurifamiliar els que tenen ús vivenda col·lectiva en l’impost sobre béns 

immobles. 

5. Quan una sola finca registral i/o cadastral estigui físicament en vàries unitats, es tributarà 

independentment per cada habitatge, local o solar diferenciat. 

6. Poden gaudir de les reduccions en el  pagament de la taxa (epígrafs 1 i 2), aquells contribuents 

que hagin obtingut l’exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que s’expressen en 
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l’esmentat quadre, en relació amb les persones residents en l’habitatge: 

 

Residents Reducció 75% Límit 

ingressos 

Reducció 50% 

Límit ingressos 

Reducció 25% 

Límit ingressos 

1 11.154,82 € 12.748,37 € 14.341,91 €

2 17.529,01 € 19.122,55 € 20.716,10 €

3  22.309,64 € 23.903,19 € 25.496,74 €

4 o més 25.496,74 € 27.090,28 € 28.683,83 €

 

Per gaudir d’aquestes reduccions caldrà reunir els mateixos requisits que els previstos en 

l’article 5 punt 1, en els apartats b), c), i d), així com pel procediment previst en punt 2 del 

mateix article. 

7. Poden gaudir d’una reducció del 5% de la quota, els contribuents que ostentin la condició de 

titular de família nombrosa o monoparental. La present reducció és compatible amb la prevista 

en l’apartat 5 anterior, per raó de capacitat econòmica. En aquest cas l’Ajuntament aplicarà la 

reducció un cop efectuada la consulta de dades a l’Agència Tributària, d’acord amb el següent 

quadre: 

Residents A) Reducció 

100% Límit 

d’ingressos 

B) Reducció 75% 

Límit d’ingressos 

C) Reducció 50% 

Límit d’ingressos 

D) Reducció 25% 

Límit d’ingressos 

E) Reducció 5% 

Superior a 

1 10.623,64 € 11.154,82 € 12.748,37 € 14.341,91 € > 14.341,91 € 

2 16.694,29 € 17.529,01 € 19.122,55 € 20.716,10 € > 20.716,10 € 

3 o més 21.247,28 € 22.309,64 € 23.903,19 € 25.496,74 € > 25.496,74 € 

 

Per calcular els ingressos s’utilitzaran els criteris de l’article 9 de l’Ordenança Fiscal 1.1. Malgrat que 

l’Ajuntament disposi de tota la informació per poder calcular la reducció, quan es disposi de 

rendiments dels següents conceptes, els sol·licitants hauran de formular la sol· licitud de reducció 

de forma expressa i aportar documentació que els justifiqui: 

- Rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa i estimació objectiva 

- Rendiments per règims especials 

- Rendiments per guanys i pèrdues patrimonials 

A. Per gaudir d'aquesta reducció caldrà reunir els següents requisits: 

a) Acreditar que s'està en possessió del títol oficial de família nombrosa expedit per la 

Generalitat de Catalunya, en vigor. 

b) Que l'immoble gravat per la taxa és el de la residència habitual de la família. Aquesta 

residència s'acredita mitjançant l'empadronament de tots els membres de la família en 

l'habitatge. 

c) Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones quins 

ingressos es computin, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà 

en aquesta consideració el supòsit que cap d’aquestes persones posseeixin una plaça 

d’aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de 

parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada 

immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol· licitant només posseeix aquell 

habitatge del qual en té l’ús per sentència. 

B. La present reducció és de caràcter pregat i cal que sigui sol· licitada per l'interessat abans de la 

fermesa de la liquidació, tot i que serà aplicada de forma automàtica sense sol· licitud prèvia en 

cas que l’Ajuntament disposi de la informació sobre les famílies nombroses de la ciutat, a 

través de la informació que pugui facilitar la Generalitat de Catalunya i l’Agència Estatal de 

l’Administració Tributària. 
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C. La vigència de la present reducció és anual. Malgrat tot, la mateixa mantindrà la seva vigència 

mentre estigui en vigor el títol de família nombrosa. 

D. En cas que s'hagi sol· licitat anàloga bonificació als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, 

la mateixa serà d'aplicació automàtica a la taxa de gestió de residus i en mantindrà la mateixa 

vigència. 

E. Per determinar la quota reduïda, s'aplicarà la present reducció sobre la quota íntegra de  la taxa. 

F. De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i unitats familiars que, superant els límits 

previstos en aquest apartat, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat 

econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per 

tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s'escau, informe favorable a la concessió de 

la reducció. 

8. Gaudiran d’una reducció els contribuents els índexs de reciclatge dels quals, sobre la producció 

total de residus per barri, es trobin per sobre de la mitjana de la ciutat en els percentatges que es 

determinen en el quadre següent: 

 

Increment de recollida selectiva respecte mitjana 

del municipi 
% Reducció 

Del 20 al 30% 10 % 

Del 30 al 50% 15 % 

Més de 50% 20 % 

 

Per a l'obtenció d'aquests índexs, s'utilitzaran les dades de recollida selectiva, que disposa el 

servei municipal, corresponents a l'exercici anterior al de la meritació de la taxa. Aquests índexs, 

seran una combinació dels resultats obtinguts per fraccions i barris, atenent a criteris 

d'uniformitat en el conjunt del municipi. La reducció serà aplicada directament per 

l'Ajuntament en la liquidació corresponent. 

Aquesta reducció s'aplicarà, si s'escau, amb posterioritat a haver aplicat la reducció prevista en els 

apartats 5 i 6. 

9. Poden gaudir d’una reducció en el pagament de la taxa (epígrafs 1 i 2), aquells contribuents que 

durant l’any natural (1 de gener a 31 de desembre) anterior hagin utilitzat la deixalleria municipal 

mancomunada. Per a l’aplicació d’aquesta reducció, el concessionari del servei de deixalleria 

facilitarà a l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, una relació comprensiva de tots els 

ciutadans de Calafell que hagin utilitzat l’esmentat servei, amb indicació del nombre d’utilitzacions 

efectuades durant l’any anterior. Les reduccions a aplicar, sobre la quota tributària, seran les 

següents:  

 

Nombre d’utilitzacions anuals % Reducció 

De 0 a 2  0% 

De 3 a 6 5% 

De 7 a 10 10% 

De 11 a 14 15 % 

Més de 15 20 % 

 

Aquesta reducció s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les reduccions a les quals 

es refereixen els apartats anteriors. 

10. Els subjectes passius del epígraf relatiu als solars sense edificar generadors de restes vegetals, poden 

gaudir d’una reducció  del 80% en la quota tributària. 

Per gaudir d’aquesta reducció caldrà acreditar de forma fefaent que al llarg de l’any anterior s’han 

gestionat correctament les restes vegetals, mitjançant un gestor homologat i previ informe 
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favorable del Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament. 

També caldrà mantenir, durant tot l’any, els solars en perfectes condicions d’higiene i salubritat 

pública, en cas contrari no es realitzarà la reducció. 

 

ARTICLE 7 - Acreditament 

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 gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels 

contribuents o els locals o solars subjectes a la taxa aquí regulada estigui establert i en funcionament. 

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; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta 

circumstància. 

3.  Respecte al prorrateig s’estarà al 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 produït la variació. 

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el 

qual no serà inferior a dos mesos. 

3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els rebuts domiciliats 

en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que s’acreditin interessos de demora ni 

es sol·licitin garanties als contribuents, sempre que el subjecte passiu no hagi manifestat el seu interès 

en que només es faci un càrrec per la totalitat de l’import. 

 

II.- TAXA PEL SERVEI, DE RECEPCIÓ VOLUNTÀRIA, DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT 

DELS 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 i tractament 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, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 

b) Recollida, transport i tractament i de residus 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, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com de 

la resta del sector serveis. 

4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a l’article 2.2 

de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels residus comercials, 

no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la realització d’activitats 

domèstiques en locals comercials inactius. 

 

ARTICLE 10 – Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 8 

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: 

a) Sol·licitin la prestació del servei. 
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b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats per les 

indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del establert per 

l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels 

residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini 

d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme 

l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat 

a dita entrada en vigor. 

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de cada any. 

3. 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 i domèstics generats per les 

indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, 

tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on 

s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes 

sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 

ARTICLE 11 - Responsables 

1. Son 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 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i eliminació de 

residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en funció 

de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del  residu, i de 

la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 

 2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 

 

 Tarifa 

BANCS I CAIXES 635,72 € 

HOTELS, per cada 3 habitacions  30,00 € 

FONDES, PENSIONS I SIMILARS,per cada 3 habitacions 30,00 € 

RESTAURANTS, PIZZERIES I SIMILARS 

Superfície 100 m
2

  565,12 € 

Superfície 150 m
2

  803,24 € 

Superfície 200 m
2

  1.057,68 € 

BARS MUSICALS, PUBS I SIMILARS 

Superfície 50 m
2

  372,20 € 

Superfície 75 m
2

  512,52 € 

Superfície 100 m
2

  574,96 € 

LOCALS COMERCIALS-MERCATS  

Supermercats i autoservei;   

Superfície fins 250 m2 576,28 € 

(per cada 100 m
2

 o fracció que excedeixi de 250 m
2 

 212,44 € 

MERCATS, per parada  217,16 € 

MINI GOLF, BOLERES, ETC (Amb independència sense bar) 395,64 € 

En cas de tenir bar o restaurant pagaran per la quota més alta 

BOTIGUES RAM D’ALIMENTACIÓ  379,48 € 
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RESTA DE COMERÇOS: 

Fins 50 m
2

  137,64 € 

Més de 50 m
2

  192,36 € 

LOCALS DESTINATS A OFICINES PROFESSIONALS 135,76 € 

CAMPINGS  

Fins 5,000 m
2

  1.505,68 € 

de 5.001 m
2

 a 10.000 m
2

 2.979,60€ 

de 10.000 m
2

 a 20.000 m
2

  4.163,96 € 

LOCALS TANCATS  105,16 € 

MAGATZEMS DE MATERIALS 

Majoristes i similars  

Fins 100 m
2

  576,28 € 

Per cada 50 m
2

 o fracció que excedeixi de 100 m
2

 155,76 € 

LOCALS COMERCIALS  139,40 € 

INDUSTRIES 

Fins 10 treballadors  276,36 € 

d´11 a 30 treballadors  681,72 € 

de 31 a 75 treballadors  1.404,36 € 

de 76 en endavant  2.088,76 € 

SALES DE FESTES-DISCOTEQUES  

Fins 250 m
2

  621,92 € 

Més de 250 m
2

 1.747,64 € 

CINEMES, BINGOS  

Superfície 250 m
2

  547,20 € 

Superfície de més de 250 m
2

  793,72 € 

BAR, FRANFURT, CAFETERIA, ETC, 

Superfície 50 m
2

  394,76 € 

Superfície 75 m
2

  585,68 € 

Superfície 100 m
2

  689,80 € 

ESTABLIMENTS DE MENJAR RÀPID AMB VENDA PER CONSUM EXTERN  

Superfície 50 m
2

  684,00 € 

Superfície 75 m
2

  909,72 € 

Superfície 100 m
2

  1.368,00 € 

PORT ESPORTIU 912,00 € 

 

ARTICLE 13 – Acreditament i període impositiu 

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament 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 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 prestació del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.  

3. En els casos d’inici del servei la taxa es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals 

que restin per finalitzar l’any, inclòs el de l’inici de l’ús del servei. 

4. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, l’Ajuntament fraccionarà d’ofici tots els rebuts domiciliats 

en quatre rebuts corresponents al 25% cadascun d’ells, sense que s’acreditin interessos de demora ni 
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es sol·licitin garanties als contribuents, sempre que el subjecte passiu no hagi manifestat el seu interès 

en que només es faci un càrrec per la totalitat de l’import 

 

ARTICLE 14 – Règim de declaració i ingrés  

1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de recollida 

transport i tractament de residus comercials vindran 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, en tant 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 9.2 de la present Ordenança que figuressin a 

31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i tractament de residus i no 

acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat, romandran integrats 

al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament. 

 

ARTICLE 15 - 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. 

 

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. 

 

SEGONA.- 

El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 1 de l'article 5, i en els apartats 6 i 7 de l’article 6  

estan referenciats a l’indicador de renda suficiència (IRSC).En cas que a la data de meritació del tribut 

el IRSC hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat del IRSC o índex que el 

substitueixi. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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ANNEX 

 

Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als 

efectes d'aplicació de la tarifa uació ( ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei 

de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics ). 

 

(Article 6.1 de l'ordenança fiscal) 

 

DENOMINACIÓ DEL TRAM DE CARRER O ZONA PARTICULARITZADA 

 
SVP DENOMINACIO CARRER UNITAT DE POBLACIÓ CATEGORIA 

CL AIRE CALAFELL (POBLE) B 

CL ALASKA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL ALBÀNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PZ ALCALDE ROMEU LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL ALCANAR SEGUR DE DALT C 

CL ALCOVER LA BONANOVA B 

AV ALEMANYA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ALFONS MAÑÉ CALAFELL (POBLE) B 

UR ALORDA PARC ALORDA PARC C 

CL ALP CALAFELL PARC C 

CL ALTAFULLA BELLAMAR / BELLAMEL C 

CL AMADEU VIVES EL MAS ROMEU C 

PZ AMÈRICA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL AMETLLA DE MAR SEGUR DE DALT C 

CL AMETLLER SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ANDALUSIA CALAFELL (POBLE) B 

CL ANDORRA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ANETO SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ÀNGEL GUIMERÀ LA PLATJA DE CALAFELL A 

AV ANGLATERRA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ANTILLES SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PJ ANTILLES SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ANTISTIANA LA BONANOVA B 

CL ANTONI ALMAZOR SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL ANTONI GAUDÍ SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL ARBOÇ CALAFELL PARC C 

AV ARGENTINA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ATLÀNTIC SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL ÀUSTRIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL BAGÀ CALAFELL PARC C 

CL BAGES CALAFELL (POBLE) B 

CL BAIX PENEDÈS CALAFELL (POBLE) / LA MASIA DE LA FONT B 

CL BAIXADOR SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PJ BAIXADOR SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PZ BAIXADOR SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL BARCA EL PRAT B 

CL BARCELONA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CR BARCELONA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) / SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) B 

AV BARCELONA BELLAMAR B 

CL BARCELONÈS CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL BARCELONETA CALAFELL (POBLE) B 

CL BASSA MIQUELA PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL BÈLGICA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PZ BELLAMAR   C 

CL BELLAVISTA CALAFELL PARC C 

CR BELLVEI CALAFELL (POBLE) B 

CL BERGUEDÀ CALAFELL RESIDENCIAL A 

CL BESÒS SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) B 

CL BISBE CATALÀ CALAFELL (POBLE) / EL CLOS DEL RECTORET B 
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PJ BLAT PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL BÒBILA CALAFELL (POBLE) B 

CL BOÍ LES VIL·LES C 

CL BOLÍVIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

RD BONANOVA LA BONANOVA B 

CL BONAVENTURA CARLES ARIBAU EL MAS MEL (PLATJA) B 

CL BRASIL SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL BRUC BELLAMAR C 

CL BULGÀRIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL CADAQUÉS BRISES DE CALAFELL C 

CL CADÍ CALAFELL PARC C 

CL CAL VIOLA CALAFELL (POBLE) B 

CL CAMÍ ALT SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL CAMÍ DE VILANOVA BELLAMAR C 

CL CAN PAPIOL SEGUR DE DALT C 

CL CANADÀ SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL CANIGÓ EL CLOS DEL RECTORET B 

CL CANTÀBRIC SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL CARLES BARRAL L'ESTANY A 

CL CARME LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL CARMEN DESVALLS SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PJ CASTELL CALAFELL (POBLE) B 

CL CASTELLANA SEGUR DE DALT C 

AV CATALUNYA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PZ CATALUNYA CALAFELL (POBLE) B 

CL CAU FERRAT SEGUR DE DALT C 

CL CEBRIÀ DE MONTOLIU LA BONANOVA B 

AV CENTRAL CALAFELL PARC C 

CL CEP SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL CERDANYA CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL CIRCUMVAL·LACIÓ SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PJ CIVADA PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL CLAVELL VALLDEMAR / MONTMAR C 

CL CLOS DEL BECO CALAFELL (POBLE) B 

CL CLOS DEL RECTORET EL CLOS DEL RECTORET B 

CL COBERTERA PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

PZ COLOM SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL COLÒMBIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

AV COMTE GÓMEZ DE ORBANEJA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL 
COMTESSA DEL CASTELL DE LA 

MOTA 
SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL CONSELL SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PZ CONSTITUCIÓ CALAFELL (POBLE) B 

CL COSME MAINÉ CALAFELL (POBLE) B 

AV COSSETÀNIA L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) A 

RB COSTA DAURADA LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL COSTA RICA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL COSTES DEL GARRAF SEGUR DE DALT C 

CL CREMADELL EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL CUNIT BELLAMAR C 

CL CÚSPIDE SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL DÀLIA VALLDEMAR C 

CL DAVID DE MAS SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL DELTA DE L'EBRE SEGUR DE DALT C 

CL DEVESA DE GIRONA BRISES DE CALAFELL C 

AV DIAGONAL DE LA BONANOVA LA BONANOVA B 

CL DINAMARCA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL DOCTOR DACHS LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL DOCTOR TRUETA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL DOCTOR VANDELLÒS LA MASIA DE LA FONT B 

CL DUERO SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL DUESAIGÜES BELLAMAR / BELLAMEL C 

CL EBRE SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL EDUARD TOLDRÀ EL MAS ROMEU C 
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PZ ELCANO SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL EMIGDIO RODRÍGUEZ PITA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL EMPÚRIES SEGUR DE DALT C 

CL ENRIC GRANADOS EL MAS ROMEU C 

CL ENRIC MORERA EL MAS ROMEU C 

CL EQUADOR SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ERES CALAFELL (POBLE) B 

PZ ERES CALAFELL (POBLE) B 

CL ERMITA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ESBARZER SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CM ESCARNOSA CALAFELL (POBLE) B 

CL ESGLÉSIA CALAFELL (POBLE) B 

AV ESPANYA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PZ ESPANYA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ESPLUGUES BELLAMAR C 

CL ESPOT BRISES DE CALAFELL C 

CL EST EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CR ESTACIÓ EL PRAT B 

PZ ESTACIÓ EL PRAT B 

CL ESTANY LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL ESTATS UNITS SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL ESTÒNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL FARIGOLA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL FERRADURA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL FERRAN SOR EL MAS ROMEU C 

PJ FERROCARRIL SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL FINLÀNDIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL FOIX BELLAMAR / BELLAMEL C 

CL FORANELL EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

AV FRANÇA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL FRANCESC BONJOCH LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL FREDERIC MISTRAL LA BONANOVA B 

CL FREDERIC MOMPOU EL MAS ROMEU C 

CL GANDESA SEGUR DE DALT C 

CL GARBÍ EL PRAT B 

PJ GARBÍ SEGUR DE DALT C 

CL GARDÈNIA VALLDEMAR C 

CL GARONA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL GARRIGUES LES VIL·LES C 

PJ GARRIGUES   C 

PJ GARROFER PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL GARROTXA CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL GEGANTS PERE I CARME EL VILARENC B 

AV GENERALITAT CALAFELL (POBLE) B 

CL GESSAMÍ VALLDEMAR C 

CL GINESTA VALLDEMAR C 

CL GIRONA BELLAMAR / BELLAMEL C 

CL GIRONÈS CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL GLADIOL VALLDEMAR C 

CL GRÈCIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL GREGAL EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL GUADALQUIVIR SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL GUAIANES SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL GUÀRDIES LA BONANOVA B 

CL GUATEMALA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL HOLANDA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL HONDURES SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL HONGRIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL HORTA BELLAMAR C 

CL HOSTAL EL VILARENC B 

CL IBERS BELLAMEL C 

CL IGUALADA LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL ILLES FILIPINES SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL IRLANDA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 
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CL ISAAC ALBÉNIZ EL MAS ROMEU C 

CL ISLÀNDIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL ITÀLIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL IUGOSLÀVIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL JACINT VERDAGUER LA PLATJA DE CALAFELL A 

CM JAN RION PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL JAUME JANÉ LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL JAUME PALLARÈS EL PRAT / CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL JAUME RAFEL LA MASIA DE LA FONT B 

CL JESÚS CALAFELL (POBLE) B 

CL JOAN MARAGALL SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL JOAN MIRÓ CALAFELL (POBLE) B 

CL JOAN NIN EL PRAT B 

CL JOAN SALVAT-PAPASSEIT EL MAS MEL (PLATJA) A 

CL JOANOT MARTORELL EL MAS MEL (PLATJA) A 

CL JOAQUIM DOMÈNECH CASTEL COMAFARELLA / EL MAS MEL (MUNTANYA) B 

CL JOAQUÍN RODRIGO EL MAS ROMEU C 

CL JORDI GARÍ SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PZ JOSEP ANSELM CLAVÉ EL MAS ROMEU C 

CL JOSEP BARGÉS I BARBA CALAFELL (POBLE) B 

CL JOSEP CARNER EL MAS MEL (PLATJA) A 

CL JOSEP ITURBI EL MAS ROMEU C 

CL JOSEP LLUÍS DE LA ROSA COMAFARELLA / EL MAS MEL (MUNTANYA) B 

CL JOSEP M. JUNCADELLA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL JOSEP PLA L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) A 

CL JOSEP VICENÇ FOIX EL MAS MEL (PLATJA) A 

CL JULI GARRETA EL MAS ROMEU C 

CL LA PAU SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) / SEGUR DE DALT C 

PQ LA PAU SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

AV LITUÀNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

PJ LITUÀNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL LLEBEIG EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

AV LLEIDA BELLAMAR C 

CL LLESSUI CALAFELL PARC C 

CL LLEVADORA MARIA VIVES LA MASIA DE LA FONT B 

CL LLEVANT EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL LLIRI VALLDEMAR C 

CL LLOBREGAT SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL LLORENC VILLALONGA EL MAS MEL (PLATJA) B 

CL LLUÍS COMPANYS SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PZ LLUÍS MILLET EL MAS ROMEU C 

CL LOIRA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL LUXEMBURG SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL MAESTRO SERRANO EL MAS ROMEU C 

CL MAJOR CALAFELL (POBLE) B 

PR MAJOR CALAFELL (POBLE) B 

PZ MAJOR CALAFELL (POBLE) B 

CJ MAJOR CALAFELL (POBLE) B 

CL MALLORCA LA PLATJA DE CALAFELL A 

PJ MALLORCA SEGUR DE DALT C 

CL MANUEL BENET ORTIZ L'ESTANY A 

CL MANUEL DE FALLA EL MAS ROMEU C 

CL MANUEL SOLER CALAFELL (POBLE) B 

CL MANZANARES SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL MAR CALAFELL (POBLE) B 

AV MARCA HISPÀNICA SEGUR DE DALT C 

PJ MARCA HISPÀNICA SEGUR DE DALT C 

CL MARE DE DÉU DE LA COVA EL CLOS DEL RECTORET B 

PJ MARE DE DÉU DE LA COVA EL CLOS DEL RECTORET B 

CL MARESME LA MASIA DE LA FONT B 

CL MARGALLÓ SEGUR DE DALT C 

CL MARGARIDA VALLDEMAR C 

CL MARÍA DESVALLS SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

PZ MARIANO SOLER CALAFELL (POBLE) B 
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CL MARINADA EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

PS 
MARÍTIM DE SANT JOAN DE 

DÉU 

LA PLATJA DE CALAFELL / L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) / 

SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) 
A 

CL MARQUÈS DE SAMÀ CALAFELL (POBLE) B 

CL MARTA MORAGAS SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL MAS CANYÍS PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL MASIA DE LA SÍNIA LA SINIA B 

AV MEDITERRANI SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PZ MEDITERRANI SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL MÈDOL SEGUR DE DALT C 

PZ MERCAT LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL MERCÈ RODOREDA L'ESTANY A 

CL MESTRAL EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL MÈXIC SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL MIGJORN EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

PZ MIL·LENARI EL MAS MEL (PLATJA) B 

CL MILÀ I FONTANALS EL MAS MEL (PLATJA) B 

CL MIÑO SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL MIRADOR DEL ROMANÍ LA BONANOVA B 

CL MIRAMAR MIRAMAR RESIDENCIAL / LA BONANOVA B 

CL MOLÍ DEL BLANQUET EL PRAT / EL VILARENC B 

CL MOLINA SEGUR DE DALT C 

PJ MOLINA SEGUR DE DALT C 

CL MÒNACO SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL MONTPAÓ CALAFELL PARC C 

CL MONTSERRAT LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL MONTSIÀ CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL MONTURIOL LA PLATJA DE CALAFELL A 

AV MOSSÈN JAUME SOLER LA PLATJA DE CALAFELL / L'ESTANY / EL MAS MEL (PLATJA) A 

RB MOSSÈN JAUME TOBELLA 
CALAFELL (POBLE) / LA MASIA DE LA FONT / MIRAMAR 

RESIDENCIAL 
B 

CL MUGA PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL NARCÍS VALLDEMAR C 

CL NERVIÓN SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL NICARAGUA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL NOGUERA CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL NORUEGA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL NOU CALAFELL (POBLE) B 

RB NOVA LA SINIA B 

CL NÚRIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL OLIVERA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ORATGELL EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

PJ ORDI PARC EMPRESARIAL DE CALAFELL B 

CL PABLO NERUDA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL PABLO PICASSO SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL PACÍFIC SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL PAGESIA CATALANA EL SINDICAT B 

PZ PAÏSOS CATALANS L'ESTANY A 

CL PALESTINA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL PALLISSETA LA BONANOVA B 

CL PANAMÀ SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL PARAGUAI SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

AV PATAGÒNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PJ PATAGÒNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PZ PAU CASALS SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL PEDAGOGA MARTA MATA EL VILARENC B 

CL PEDRERA SEGUR DE DALT C 

CL PENYES CALAFELL (POBLE) B 

CL PEP VENTURA EL MAS ROMEU C 

CL PERÚ SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL PESCADOR EL PRAT B 

CL PETÚNIA VALLDEMAR C 

CL PINAR SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL PINTOR MIR LA PLATJA DE CALAFELL A 
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CL PIRINEUS SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL PISCINA SEGUR DE DALT C 

CL PISUERGA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL PO SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL POLÒNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL POMPEU FABRA EL CLOS DEL RECTORET B 

CL PONENT EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

PZ PORT SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL PORTUGAL SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL POU CALAFELL (POBLE) B 

CL PRAT DE LA RIBA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL PRINCIPAL CALAFELL (POBLE) B 

CL PRIORAT CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL PUIG DE BASSEGODA BRISES DE CALAFELL C 

CL RAFAEL CASANOVA LA PLATJA DE CALAFELL A 

CR RALET  LA PLATJA DE CALAFELL / CALAFELL RESIDENCIAL / LA BONANOVA A 

CL RAMON LLULL EL PRAT B 

CL RASA DEL MEIX LA BONANOVA B 

CL RECTOR TRIADÓ SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL REPÒS SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL RETOMB SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL RIBAGORÇA CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL RIBERA D'EBRE CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL RIBES DE FRESER SEGUR DE DALT C 

PZ RICARDO LOZANO EL MAS ROMEU C 

CL RIN SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL RIPOLL SEGUR DE DALT C 

CL RIPOLLÈS CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL ROINE SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL ROMANÍ SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ROMANIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL ROSA VALLDEMAR / MONTMAR C 

CL RUBÍ SEGUR DE DALT C 

CL RUPERTO CHAPÍ EL MAS ROMEU C 

CL SAL SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SALARDÚ LES BRISES DE CALAFELL C 

CL SALVADOR SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SALVADOR ESPRIU L'ESTANY A 

CR SANATORI EL PRAT / CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL SANERA LA BONANOVA B 

PJ SANT ANTONI LA PLATJA DE CALAFELL A 

CL SANT JOAN CALAFELL (POBLE) B 

RD SANT MIQUEL DE SEGUR SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SANT PERE LA PLATJA DE CALAFELL / EL PRAT A 

CL SANT RAFAEL SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SANTA AGNÈS SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

AV SANTA MARIA DE MONTSERRAT SEGUR DE DALT C 

PJ SANTA MARIA DE MONTSERRAT SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL SANTIAGO RUSIÑOL EL MAS MEL (PLATJA) B 

CL SEGARRA CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL SEGRIÀ CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL SEGURA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL SENA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL SERÈ EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

AV SÍNIA CALAFELL (POBLE) B 

CL SIS DE DESEMBRE CALAFELL (POBLE) B 

CL SOL CALAFELL (POBLE) B 

PJ SOL CALAFELL (POBLE) B 

CL SUD EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL SUD-ESTÒNIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SUÈCIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SUÏSSA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL SÚRIA LES BRISES DE CALAFELL C 

CL TAJO SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 
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CL TÀMESI SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

AV TARRAGONA BELLAMAR C 

CL TARRAGONA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL TARRAGONÈS CALAFEL RESIDENCIAL B 

CL TAÜLL LES VIL·LES C 

CL TERRA ALTA CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL TERRA BAIXA EL SINDICAT B 

CL TERRAL DE BAIX EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL TERRAL DE DALT EL MAS MEL (MUNTANYA) C 

CL THOMAS EDISON VALLDEMAR C 

AV TIBIDABO SEGUR DE DALT C 

CL TOMÁS BRETÓN EL MAS ROMEU C 

AV TORRE DELS ESCIPIONS SEGUR DE DALT C 

CL TORREDEMBARRA CALAFELL (POBLE) / CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL TRAMUNTANA EL PRAT B 

CL TRANSFORMADOR CALAFELL PARC C 

CL TREMP CALAFELL PARC C 

CL TULIPA VALLDEMAR C 

CL TURQUIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

PJ TURQUIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL TXECOSLOVÀQUIA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

PS UNIÓ EL PRAT / EL VILARENC B 

RD UNIVERSITAT SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL URGELL CALAFELL RESIDENCIAL B 

CL URUGUAI SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL VALL D'ARAN LES VIL·LES B 

CL VALLÈS SEGUR DE DALT C 

CL VENEÇUELA SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) C 

CL VENTURA GASSOL CALAFELL (POBLE) B 

CL VÍCTOR ALARI EL CLOS DEL RECTORET B 

CL VÍCTOR CATALÀ EL MAS MEL (PLATJA) B 

CL VIELLA CALAFELL PARC C 

CL VILAMAR LA PLATJA DE CALAFELL A 

AV VILARENC EL VILARENC B 

CL VILLARROEL CALAFELL (POBLE) B 

AV VINYA LLARGA CALAFELL (POBLE) B 

CL VIOLETA VALLDEMAR C 

CL VISTA ALEGRE SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL VÍSTULA SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

CL XALOC EL PRAT B 

CL XAVIER MONTSALVATGE EL MAS ROMEU C 

CL XILE SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PJ XILE SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL XIPRE SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

PJ XIPRER SEGUR DE CALAFELL (MUNTANYA) B 

CL XÚQUER SEGUR DE CALAFELL (PLATJA) A 

 

Els restants carrers, trams de carrer o zones particularitzades que no figurin en la relació tindran la 

categoria c. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.8 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

 

Serveis Econòmics 

ARTICLE 1 - 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 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà 

per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l’esmentat 

R.D.L 2/2004. 

 

ARTICLE 2 - Fet imposable 

1.  Constitueix el fet imposable la taxa: 

a)  L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions 

necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal. 

b)  La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la 

xarxa de clavegueres municipals i el seu tractament per depurar-les. 

2.  No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la 

condició de solar o de terreny. 

 

ARTICLE 3 - Subjecte passiu 

1.  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l'article 35.4de la Llei General Tributària, que sigui: 

a)  Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o el 

titular del domini útil de la finca. 

b)  En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de 

les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest serveis, qualsevol que sigui el seu títol: 

propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari. 

2.  En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o 

locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han 

satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 

 

ARTICLE 4 - Responsables 

1. Son 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 

La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram s'aplicarà la tarifa 

següent: 

 Tarifa 

Vivenda o apartament  34,27 € 

Hotels, Pensions, Fondes, Residències i similars per habitació 7,08 € 

Bars, Restaurants, Pizzeries, Cafeteries, Sales de festes i similars:  

a) Fins 30 m
2

  59,64 € 

b) De 30,01 m
2

 a 70 m
2

  70,62 € 

c) De 70,01 m
2

 en endavant  111,66 € 

LOCALS COMERCIALS-MERCATS I SIMILARS  

Magatzems a l’engròs, supermercats, bodegues, carnisseries, cansaladeries, peixateries i similars, 

per superfície del local: 
 

a)Fins 50 m
2

  46,02 € 

b)Més de 50 m
2

 72,06 € 

Papereries, objectes de regal, electrodomèstics, basars, joieries, farmàcies i similars 31,14 € 

Mercats de fins 50 parades  696,60 € 

Mercats de més de 50 parades 1.013,10 € 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.8 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

 

Serveis Econòmics 

 

S’aplicarà una reducció del 95% en les taxes meritades amb motiu de noves activitats comercials i de 

serveis professionals per autònoms i petits empresaris en el primer any d’activitat. 

 

ARTICLE 6 - Exempcions i bonificacions 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa. 

 

V.  Gestió tributària 

 

ARTICLE 7 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que constitueix el 

seu fet imposable, i s’entendrà que aquesta s'inicia des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de 

clavegueram municipal. L’acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb 

independència que s’hagi obtingut o no la llicència de connexió de servei i sense perjudici de l’inici 

de l’expedient administratiu que es pugui instruir per a l’autorització. 

2.  Els serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de 

caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies 

públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent 

metres, i la taxa s’acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa. 

 

ARTICLE 8 

1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i baixa en el cens 

de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en què es produeixi la variació 

en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions 

tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini 

de presentació d’aquestes declaracions d’alta i de baixa. 

Una vegada concedida la llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d’ofici. 

2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es realitzaran mitjançant la incorporació del seu import en el 

rebut de subministrament d’aigua. 

3. La liquidació es practicarà bimestralment. 

4. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els 

rebuts pel servei regulat en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta 

l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. 

 

VI.  Recaptació 

 

ARTICLE 9 

1. La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

2. El servei es prestarà a través de l’empresa Sorea, SA, la qual realitzarà el cobrament de les quotes que 

resultin de l’aplicació de les tarifes d’aquesta Ordenança, d’acord amb el que disposa el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats Locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, i la 

normativa que pugui fixar l’Ajuntament. 

 

VII.  Inspecció 

 

ARTICLE 10 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 

de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació. 

 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.8 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 

 

Serveis Econòmics 

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 fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.9 TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

Serveis Econòmics 

I.   Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, a quest Ajuntament 

estableix la Taxa de Cementiri Municipal, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 

qual s'atenen al que disposa l'article 57 i 20. 4. p) de l'esmentat R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable de la Taxa l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la 

prestació del servei de Cementiri Municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 

municipal que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, 

siguin de prestació preceptiva o s’autoritzin a instància de part. 

 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius contribuents de la Taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o la 

ralització de l’activitat i, si s’escau, els titulars de la concessió del dret funerari sobre sepultures. 

 

ARTICLE 4 

1. La taxa en els supòsits contemplats en els epígrafs 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 7è, 8è, regulats en l’article 

6è de la present ordenança, 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 d’autorització per part del subjecte passiu. 

2. La taxa en el supòsit 9è regulat en el mateix article, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de 

gener de cada any i el període impositiu compendrà l’any natural.  

3. La quota anual és irreduïble. 

  

ARTICLE 5 

1. Son 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. 

 

III. Quota tributària 

 

ARTICLE 6 

 Tarifa 

Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris  

Nínxols temporals:  

Lloguer per un any  89,86 € 

Epígraf segon.- Assignació panteons  

B).- Panteons  16.924,96 € 

Epígraf tercer  

1.- Nínxols  

1.1.- Nínxols  1.500,00 € 

1.2.- Nínxols de nova construcció 2.500,00 € 

2.- Urnes cineràries  

 Urnes cineràries 380,81 € 
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Epígraf quart.- Col·locació de lapides, reixes i guarniments  

A).- Per cada làpida en nínxol o sepultura  47,60 € 

B).- Per la col·locació de guarniments, jardineres, marcs, vidrieres, etc, en nínxols per unitat 12,69 € 

C).- Per cada revestit de sepultures en ciment granit o material anàleg, sempre que no es 

formi capella o panteó 47,60 € 

Epígraf cinquè.- Registre de permutes i transmissions  

A).- Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions a 50 anys 

de tota mena de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges i fills - 51,35 € 

B).- Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a 50 anys de tota mena de 

sepultures o nínxols de tota mena de sepultures o nínxols  528,91 € 

c). – Per duplicat de títol 51,35 € 

Epígraf sisè. Inhumacions  

A) En mausoleu o panteó 158,67 € 

B) En sepultura o nínxol  105,78 € 

Quan es tracti de la inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver de la mare, es pagaran els drets 

corresponents a una sola inhumació. 

Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar al columbari, si així se sol·licita, 

sense pagar cap dret de cap classe, sempre que la sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions 

aniran a càrrec de l'Ajuntament i la sepultura desocupada revertirà al seu favor. 

Epígraf setè. Exhumacions  

A) De mausoleu i de panteó  158,67 € 

B) De sepultura  105,78 € 

Epígraf vuitè. Moviment de làpides i tapes  

A) En mausoleu  317,34 € 

B) En nínxol  52,89 € 

El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l'efectuarà el personal de l'Ajuntament. Si aquestes 

operacions les efectuaven els particulars pel seu compte i amb obrers designats per ells, les tarifes es reduiran en 

un 50 per cent de les que es consignen a aquests efectes. 

Epígraf novè. Manteniment  

a) Per la conservació i neteja del s nínxols en un any 31,84 € 

b) Per la conservació i neteja del Mausoleu o panteó en un any 105,78 € 

c) Per la conservació i neteja de tombes en un any 105,78 € 

d) Per la conservació i neteja de cendres en un any 15,87 € 

 
 
IV. Base de gravamen i deute tributari 

 

ARTICLE 7 

La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació d’acord amb el procediment següent: 

a) En presentar-se la sol·licitud del servei de que es tracti, els subjectes passius formularan al mateix 

temps a les oficines de la Tresoreria Municipal, la declaració liquidació, i faran efectiu el pagament 

de la Taxa. 

b) La Tresoreria General deixarà constància de l’ingrés de la Taxa en els registres informàtics de 

l’expedient, al mateix moment d’efectuar-se aquest. 

c) No s’autoritzarà la prestació del servei sense que consti a l’expedient el pagament de la Taxa, llevat 

dels casos previstos en l’apartat d). 

d) Les declaracions liquidacions de les taxes acreditades amb motiu d’inhumacions o enterraments es 

formularan, i es farà efectiu el seu pagament, dins el termini de 15 dies hàbils següents a la data 

de l’enterrament. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.9 TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

Serveis Econòmics 

ARTICLE 8 

La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tribuària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenaça Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

V. Recaptació 

 

ARTICLE 9 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.10 TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGÜES POTABLES 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per la prestació del Servei de Proveïment d’aigües Potables, que es regirà per aquesta 

Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 i 24.4. t) de l'esmentat R.D.L. 

2/2004. 

 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d’aigua, gas, 

electricitat i altres subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i 

utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats 

per l’Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present 

Ordenança. 

 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 33 de la Llei General Tributària. En el cas de prestació de serveis, qualsevol que sigui el seu 

títol propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris fins i tot en precari. 

2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari dels habitatges o 

locals el propietari d’aquests immobles, que podran repercutir, si s’escau, les quotes quan s’han 

satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei. 

 

ARTICLE 4 

1. Son 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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 

1.  No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 

els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

2.  Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es contenen tarifes 

reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 

 

IV. Base de gravamen i deute tributari 

 

ARTICLE 6 

La Base Imposable es determinarà per unitat de comptador, en funció de la lectura del mateix. 

 

ARTICLE 7 

Les quotes que s’han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de subministrament d’aigua 

potable són les que resultin de l’aplicació de les tarifes següents: 

 

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 AFORO 0,8500 

2 DOMÈSTICA/COMUNITATS (*)  

 Quota servei /bim. 19,00 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.10 TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGÜES POTABLES 

 

Serveis Econòmics 

 De 0 a 12 m3/uc/bim. 0,1500 

 De 12 a 18 m3/uc/bim. 0,3000 

 De 18 a 24 m3/uc/bim. 0,6000 

 De 24 a 36 m3/uc/bim. 0,9000 

 Excès de 36 m3/uc/bim. 1,6000 

3 TARIFA SOCIAL  

 Quota de servei /bim. 9,50 

 De 0 a 12 m3/uc/bim. 0,0800 

 De 12 a 18 m3/uc/bim. 0,1500 

 De 18 a 24 m3/uc/bim. 0,6000 

 De 24 a 36 m3/uc/bim. 0,9000 

 Excès de 36 m3/uc/bim. 1,6000 

4 INDUSTRIAL I COMERCIAL  

 Quota de servei /bim. 19,00 

 De 0 a 24 m3/uc/bim. 0,3000 

 Excès de 24 m3/uc/bim. 0,9000 

5 HOTELS I CÀMPINGS  

 Quota de servei /3 hab./bim. 19,00 

 Per cada m3 0,2500 

6 PROVISIONAL D'OBRES  

 Quota de servei /bim. 0,00 

 Per cada m3 1,0000 

7 COMPTADORS DE CONTROL  

 Quota de servei /bim. 0,00 

 De 0 a 12 m3/uc/bim. 0,1500 

 De 12 a 18 m3/uc/bim. 0,3000 

 De 18 a 24 m3/uc/bim. 0,6000 

 De 24 a 36 m3/uc/bim. 0,9000 

 Excès de 36 m3/uc/bim. 1,6000 

8 MUNICIPAL 0,0000 

9 CONSERVACIÓ D’ESCOMESES, AFORAMENTS I COMPTADORS 1,113/ab/mes 

Unitats familiars nombroses 

S’amplien els blocs de consum amb 1 m3/mes per cada persona de més de sobrepassi el límit de 3 

persones que convisqui al domicili de l’abonat. 

 

Tarifa segona. Connexions i d’altres 

CONTRACTACIONS D'AIGUA:  

a) Per construccions noves o sense subministrament des de més de 10 

mesos  
12,50 euros 

B) Resta 156,26 euros 

Conveni per incorporar-se a la xarxa municipal urbanitzacions noves (*) 

veure Art. 8è. 
12,50 euros 

Tarifa tercera. Drets de connexió a la xarxa 312,53 euros 

Drets de connexió a la xarxa restaurants, residències, hotels i similars per 

cada 3 habitacions 
312,53 euros 

Drets de tancament i reobertura d’aigua per despeses de suspensió del 

subministrament 
56,25 euros 

Tarifa quarta. Subministrament d’aigua per activitats de caràcter temporal en instal·lacions i 

barraques desmuntables i mòbils, situades dins el domini públic municipal o en terrenys de 

propietat privada 

Subministrament d'aigua per temporada per instal·lacions d’atraccions. 

Pagaran (previ dipòsit d’una fiança, finalitzada la temporada s’executarà la 

corresponent liquidació) un mínim de  

50,00 euros 

2. L'import en concepte de la incorporació de les urbanitzacions noves a la 

xarxa municipal, se satisfarà en el moment de sol·licitar la mateixa. Ratio 

per habitatge: 4'5 persones. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.10 TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGÜES POTABLES 

 

Serveis Econòmics 

V. Normes de gestió tributària 

 

ARTICLE 8 

1.  La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 

2.  Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa quarta de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit previ de 

la taxa quan es formuli la sol·licitud. 

 

ARTICLE 9 

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa quarta s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, 

quan se sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat l’imprès 

d’autoliquidació. 

2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de practicar la 

notificació col·lectiva exigida per l’article 102 de la Llei General Tributària, es procedirà del mode que 

s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 

3. La liquidació es practicarà bimestralment. 

4. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts 

per subministrament regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta 

l'acreditaria del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. 

5.  Poden acollir-se a la tarifa social en el pagament de la taxa, aquells  que reuneixin les condicions 

següents: 

a) Que hagin obtingut l’exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que 

s’expressen en el quadre següent, en relació amb els residents en l’habitatge: 

 

Residents Límit 

ingressos 1 9.561,28 € 

2 15.935,46 € 

3  20.716,10 € 

4 o més 23.903,19 € 

 

b) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, 

altres immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. En els casos de separació o 

divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial 

s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol· 

licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. 

c) No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents 

posseeixin una plaça d'aparcament o un traster per als seu ús exclusiu. 

Els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud a l’ajuntament, el qual durà a terme la consulta 

de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició 

formulada, a partir dels nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu 

habitatge. 

6.  De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que, superant els límits previstos 

en l'apartat a) anterior, puguin acreditar documentalment la seva manca de capacitat 

econòmica, hauran d'adreçar la seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per 

tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s'escau, informe favorable a la concessió de 

l'exempció. 

ARTICLE 10 

1.  La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a la persona 

interessada, 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 l'autoliquidació resultés incorrecta, es 

practicarà liquidació complementària. 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.10 TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D’AIGÜES POTABLES 

 

Serveis Econòmics 

2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments continuats, amb la finalitat de practicar    la 

notificació col·lectiva exigida per l’article 102 de la Llei General Tributària, es procedirà del mode 

que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 

3.  Quan la persona interessada sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la 

inclusió en la matrícula de contribuents. 

4.  Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler d’anuncis de 

l'Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data d’1 de gener. 

5.  De la quota que bimestralment es liquidarà per consums del període anterior la persona interessada 

pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a 

aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 

6.  Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament la persona interessada hagi aportat una 

contrasenya identificativa particular. 

 

VI. Recaptació 

 

ARTICLE 11 

1. La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

2. El servei es prestarà a través de l’empresa Sorea, SA, la qual realitzarà el cobrament de les quotes que 

resultin de l’aplicació de les tarifes d’aquesta Ordenança, d’acord amb el que disposa el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats Locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, i la 

normativa que pugui fixar l’Ajuntament. 

 

VII. Inspecció 

 

ARTICLE 12 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 

de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

PRIMERA.- El quadre de nivells de renda establert a l'apartat 5 de l'article 9 està referenciat a 

l’indicador de renda de suficiència (IRSC). En cas que a la data de meritació del tribut el IRSC hagi 

variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat de l’IRSC o índex que el substitueixi. 

 

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. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

L'aplicació de les tarifes que s'aproven en aquesta ordenança queda condicionada a la seva aprovació 

per la Comissió de Preus de Catalunya, conforme preveuen el RD386/1978 de 23 de juny i el Decret 

149/1988, de 28 d'abril. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.13 TAXA D’UTILITZACIÓ DE COLUMNES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES PER 

L’EXHIBICIÓ DE PUBLICITAT 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 de la R.D.L. 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per la utilització de columnes i altres instal·lacions anàlogues per 

l’exhibició d’anuncis, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.4 x) de l’esmentat 

R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

L’objecte de la present exacció és constituït per la utilització de columnes i altres instal·lacions 

anàlogues per l’exhibició d’anuncis. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o 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 per a 

gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 

 

ARTICLE 4 

1. Son 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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 

1.  L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 

necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 

immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2.  No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

IV. Base de gravamen i deute tributari 

 

ARTICLE 6 

Es prendrà com a base de gravamen serà les unitats d'exhibició i el temps d’utilització. 

 

ARTICLE 7 

El deute tributari serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 

 Tarifa  

1.- Utilització de cartelleres i columnes de propietat municipal per a l'exhibició de publicitat, 

anuncis i cartells referents a qualsevol tipus d'activitat, per unitat i setmana 

1.1 Tarifa normal  22,00 € 

1.2 Tarifa reduïda  15,00 € 

2.- Utilització de fanals per la instal·lació de banderoles  

2.1 Per cada fanal i dia 0,75 € 

Tindran dret a la tarifa especial o reduïda, les entitats que tinguin signat un conveni de col·laboració amb 

l'Ajuntament que així ho especifiqui  

 

IV.  Gestió tributària 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.13 TAXA D’UTILITZACIÓ DE COLUMNES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES PER 

L’EXHIBICIÓ DE PUBLICITAT 

 

Serveis Econòmics 

 

ARTICLE 8 

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que 

coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

 

ARTICLE 9 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, es presentarà degudament 

complimentat el model aprovat per l’Ajuntament on es declararan les característiques del mateix. El 

Servei Municipal competent s’expedirà el document d’autoliquidació on hi constarà l’import de la 

quota a ingressar, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, en els llocs de 

pagament indicats en el propi document. 

3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la Taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament. 

4. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici l’expedient de 

devolució dels imports indegudament satisfets. 

 

V.    Recaptació 

 

ARTICLE 10 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

VI.     Inspecció 

 

ARTICLE 11 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.14 TAXA PELS SERVEIS DE L’EMISSORA MUNICIPAL 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 20 al 27 de la R.D.L. 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa pels serveis de l’emissora municipal, les normes de la qual s’atenen al que 

disposa l’article 57 i 20.4) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

L’objecte de la present exacció el constitueix la prestació de serveis en l’emissora municipal, consistents 

bàsicament en l’emissió de falques publicitàries. 

 

El contingut de les falques publicitàries a emetre per Calafell Ràdio haurà de complir la legislació vigent 

en tots els seus aspectes i, molt en particular, mantenir el més estricte respecte per la pluralitat social, 

els drets humans i la dignitat de les persones. 

 

Per això, no s’admetran campanyes publicitàries que vulnerin les lleis en vigor o puguin menystenir els 

drets humans i la dignitat de les persones, tant de forma general com de forma particular. De forma 

explícita, no s’emetran falques sobre serveis de prostitució i qualsevol altra activitat que signifiqui 

explotació o denigració de les persones. 

 

Així mateix, queden excloses d’aquesta ordenança campanyes comercials associades a números 

telefònics de tarifació especial i, en general, totes aquelles que comportin una contraprestació 

econòmica per part de l’audiència.  

 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es 

refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals sol·licitin els serveis de l’emissora 

publicitat. 

 

ARTICLE 4 

1. Son 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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 

1.  L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 

necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 

immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2.  No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

IV. Base de gravamen i deute tributari 

 

ARTICLE 6 

Es prendrà com a base de gravamen serà el número de falques publicitàries a emetre o el suport 

econòmic d’un programa. 
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ARTICLE 7 

El deute tributari serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 

 

Serveis:   

Falca de 30"  4,22 € 

Patrocini programa 1 hora  24,63 € 

Patrocini programa 30'  17,60 € 

Patrocini programa 15'  12,69 € 

Gravació falca (1a. gravació)  10,58 € 

Emissió de falques en una hora preestablerta:   

Falca de 30"   5,08 € 

Falca d'1'  8,47 € 

Tarifa reduïda:   

A partir de 100 falques , en un període indeterminat 10,00% 

A partir de 200 falques, en un període indeterminat 20,00% 

Agència de publicitat degudament reconeguda  25,00% 

Tarifa promocional:   

Promoció de 30 falques amb emissió especial 5,00% 

Promoció de 100 falques amb emissió especial 15,00% 

Promoció de 200 falques amb emissió especial 25,00% 

 

Per campanyes publicitàries superiors al número de falques esmentat anteriorment, caldrà fer el 

corresponent pressupost. 

La tarifa promocional està subjecte a l'obsequi o regals per part del client per fer sorteigs a l’emissora. 

La durada de la promoció per antena, anirà lligada directament amb el valor el regal ofert pel client. 

Entitats sense ànim de lucre que tinguin signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament que així 

ho especifiqui, la publicitat dels seus actes serà gratuïta. 

 

V.   Gestió tributària 

 

ARTICLE 8 

La taxa s’acreditarà quan s’iniciï aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que 

coincideix amb el de la sol·licitud de prestació del servei. 

 

ARTICLE 9 

1. L’obligació de contribuir neix de la prestació del servei. 

2. Els subjectes passius realitzaran el pagament de la taxa en el moment de contractar el servei. 

3. Per tal de facilitar el pagament de la taxa, es  podrà realitzar el pagament del servei mitjançant 

domiciliació bancària quan la durada de la prestació del servei sigui superior a un mes i d’acord 

amb l’escalat que tot seguit es relaciona, , sense que s’acreditin interessos de demora ni es 

sol·licitin garanties als subjectes passius.  

 

Valor del contracte 
Núm. càrrecs 

domiciliació 

Distribució percentual de 

l’import 

Inferior a 300€ 1 100% 

Entre 

 

301 i 600€ 2 50% 

601 i 1.000 € 3 
1r.34% 

Altres 33% 

1.001 i .500 € 6 1r. 20% 
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Altres 16% 

Més gran 

de 
1.501 € 12 

1r. 12% 

Altres 8% 

 

Els càrrecs es tramitaran via bancària durant els primers cinc dies del mes a partir del mes de contractació. 

 

VI.      Recaptació 

 

ARTICLE 10 

 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

VII.     Inspecció 

 

ARTICLE 11 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i 

continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles que no s’han modificat restaran vigents. 
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ARTICLE 1 - 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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les 

activitats i instal·lacions  que es regulen al Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el 

Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’administració ambiental. 

 

ARTICLE 2 - Fet Imposable 

 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 de Calafell 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 de 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 al control previ i posterior a l’inici de les 

activitats dels ciutadans i les empreses. 

 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 o 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 integral de l’administració municipal. 

 

 2.  Els subjectes passius que resideixen 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.  

 

ARTICLE 4 - Responsables 

Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General 

Tributària i a l’Ordenança General. 

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  

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la Taxa. 

 

ARTICLE 6 - Quota Tributària 

La quantia de  la taxa serà la resultant d’aplicar  les següents tarifes: 

 

A.- PROCEDIMENTS GENERALS:  

 Tarifa 

Activitats subjectes al règim d'autorització ambiental incloses a l'Annex I de 

la Llei 20/2009 (LPCAA) o norma que modifiqui dit annex 
1.354 € 

Activitats subjectes al règim de llicència ambiental incloses a l'Annex II de la 

Llei 20/2009 LPCAA) o norma que modifiqui dit annex 
1.354 € 

Activitats subjectes al règim de comunicació prèvia ambiental incloses a 520,00 € 
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l'Annex III de la Llei 20/2009 (LPCAA) o norma que modifiqui dit annex . 

Activitats recreatives i espectacles públics subjectes al règim de comunicació 

prèvia incloses als annexos del Decret 112/2010 (REPAR) o norma que 

modifiqui dit annex 

560,00 € 

Activitats recreatives i espectacles públics subjectes al règim de llicència 

municipal incloses als annexos del Decret 112/2010 (REPAR) o norma que 

modifiqui dit annex 

650,00 € 

Activitats innòcues 520,00 € 

Canvi de nom d'activitats amb autorització = 50% de la quota corresponent 

al seu mateix epígraf 
 

Ampliacions, reduccions i modificacions de la superfície d'una activitat amb 

autorització = 50% de la quota corresponent al seu mateix epígraf 
 

Procediment de revisió de llicència o autorització i control inicial i periòdic de 

les activitats. 
150,00 € 

Inspeccions tècniques a les activitats a partir de la 2ª visita 100,00 € 

Habitatge d’ús turístic Inspeccions, actes de comprovació i/o controls inicials 

i periòdics 
250,00 € 

 

B.- PROCEDIMENTS ESPECÍFICS: 

Tarifa 

EPÍGRAF 1r.- HOTELS, HOSTALS, PENSIONS, RESIDÈNCIES, CASES D'HOSTES I SIMILARS 

Categoria 1 17,00 € 

Categoria 2 13,00 € 

Categoria 3 10,00 € 

Categoria 4 9,00 € 

Categoria 1 434,00 € 

Categoria 2 349,00 € 

Categoria 3 308,00 € 

Categoria 4 260,00 € 

EPÍGRAF 2n.-APARTAMENTS I APARTHOTELS 

En aquests establiments solament es consideraran obertura els casos en què la seva instal·lació 

es vegi afectada per les Reglamentacions del Ministeri de Comerç i Turisme, i les quotes seran 

les següents: 

Categoria 1 66,00 € 

Categoria 2 53,00 € 

Categoria 3 40,00 € 

Categoria 4 33,00 € 

Als apartaments d'una superfície superior a 50 m
2

 se'ls augmentaran les quotes en un 20%. 

L'existència de bar, restaurant i altres tipus d'establiments que figurin en aquests edificis, serà 

gravat amb la tarifa que figuri en el corresponent epígraf d'aquesta ordenança. 

EPÍGRAF 3r.- PUBS-BARS MUSICALS I SIMILARS, ETC... 

Totes les categories 7.540,00 € 

Quan aquests establiments tinguin una superfície superior a 100 m
2

 tindran un augment del 

25%. 

EPÍGRAF 4t.- SALA DE FESTES I DISCOTEQUES 

Totes les categories  22.620,00 € 

Quan aquests establiments tinguin una superfície superior a 200 m
2

 patiran un augment del 

50%. 

EPÍGRAF 5è.- SALES DE JOC, JOCS MENORS, JOCS D'ATZAR  
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BINGOS I SIMILARS.- 16.515,00 € 

Fins a 15 jocs 2.752,00 € 

Per cada joc que s'excedeixi de 15 s'augmentarà la quota en 230,00 € 

EPÍGRAF 6è.- BANCS I CAIXES D'ESTALVIS 15.759,00 € 

Quan la superfície excedeixi de 60 m
2

, patiran un augment del 25%. 

 

Per aplicar les tarifes que estableix el quadre anterior, es tindran en compte les regles següents: 

 

En relació als Quadres A i B anteriors:  

• Disposaran d’una bonificació d’un 15 % les activitats amb sistemes d’ecogestió i ecoauditoria de 

la Unió Europea (EMAS), en compliment de la disposició addicional sisena de la Llei 20/2009 de 4 

de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• Quan es tracti d'establiments instal·lats exclusivament a pisos no situats en planta baixa, les 

tarifes es reduiran un VINT-I-CINC PER CENT. Aquesta reducció  no s'aplicarà quan el subjecte 

passiu ocupi també la planta baixa del mateix immoble i hi hagi solució de continuïtat amb la 

planta pis. 

• Quan en un mateix local s'exerceixen diverses activitats empresarials que corresponguin a més 

d'un titular, es practicarà una liquidació a cada titular per les activitats que li corresponguin. Si 

es tractés del mateix titular, es practicaria una sola liquidació, essent la liquidació la suma de 

les quotes de cadascuna de les  activitats empresarials. 

• La tarifa de la taxa d’aquesta ordenança és independent i compatible amb les taxes que 

s'acreditin per a la utilització privativa o especial de la via pública i de béns i instal·lacions d'ús 

públic municipal. En aquest cas, conjuntament a la concessió de la llicència d'obertura, s'haurà 

d'autoritzar l'aprofitament del domini públic, i les taxes respectives es liquidaran i satisfaran 

simultàniament. 

• I, en relació al Quadre B dels procediments específics es tindran en compte les normes següents: 

• Quan s’efectuï un trasllat de local de la mateixa activitat i mateix titular, hauran d’abonar el 25 

% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Els canvis de nom, sense variar la situació ni l’activitat que en ells vingués desenvolupant-se, 

abonaran el 50% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Els canvis de nom, el qual, passi a familiars directes, primer grau hauran d’abonar un 10 %, i 

segon grau un 30 % de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Els canvis de nom de particulars a societats que siguin familiars directes de primer grau, 

tributaran un 10 %, si són de segon grau un 30 % i, la resta un 50% de la taxa d’obertura del 

seu mateix epígraf. 

• En els casos en què es produeixi un canvi de nom de particulars a Societat Anònima, per tenir 

dret a la reducció de la taxa serà necessari la presentació prèvia de l’escriptura de constitució 

de Societat i, es condicionarà a què els familiars de primer grau tinguin una participació de la 

Societat en un percentatge mínim del 66%, per la qual cosa, tributaran un 10 % de la taxa 

que regeixi en el moment de l’obertura del local. 

• Les ampliacions de superfície de local superior a un 50% de la superfície inicial de 

l’establiment pagaran el 50% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Les ampliacions de superfície de local inferiors o igual a un 50% de la superfície inicial de 

l’establiment pagaran el 25% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Les reduccions de superfície de local superior a un 50% de la superfície inicial de l’establiment 

pagaran el 50% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 

• Les reduccions de superfície de local inferior o igual a un 50% de la superfície inicial de 

l’establiment pagaran el 25% de la taxa d’obertura del seu mateix epígraf. 
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• S’aplicarà una reducció del 95% en les taxes meritades amb motiu de l’inici de noves activitats 

comercials i de serveis professionals localitzades als sectors de claus CH i SH del POUM, i 

avinguda Catalunya.” 

 

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, hom entendrà iniciada l'activitat  en la data de presentació 

de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula 

expressament.  

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 que 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 visita de comprovació 

en el cas de les activitats comunicades.  

Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la tramitació 

de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, quan el règim 

d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes que 

s’hauran de liquidar seran el 25 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que 

l’activitat s’hagués iniciat efectivament. 

 

ARTICLE 8 - Règim de declaració i ingrés  

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, d'acord amb el següent procediment: 

a) En presentar-se la instància que iniciï el corresponent procediment, s’expedirà a 

l’interessat, el document d’autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a ingressar. 

El pagament de la taxa es realitzarà  a les oficines de la Tresoreria Municipal o a les entitats 

de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, en el termini de deu dies hàbils 

comptats a partir del dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. S’advertirà 

que, de no efectuar-se l’ingrés, s’arxivarà l’expedient sense més tràmit. 

b) El Servei responsable de la resolució de l’expedient traslladarà al d’Hisenda la declaració 

tributària, amb l’informe tècnic  sobre les dades físiques, jurídiques i urbanístiques, dins 

dels cinc dies hàbils següents al de la presentació de la instància. 

c) La Tresoreria General deixarà constància de l’ingrés de la taxa  en els registres 

informàtics de l’expedient, en el mateix moment d’efectuar-se aquest. 

2. No es resoldrà la instància sol·licitada sense que consti a l'expedient el pagament previ de la taxa 

acreditada, si és el cas, la concessió d'ajornament o fraccionament del seu pagament. 

3. Queden excloses del procediment general d'autoliquidació establert als apartats 3 i 4 anteriors 

les instàncies que iniciï el corresponent procediment presentades per les Administracions 

Públiques, els Organismes i Entitats Autònomes, les Empreses Públiques i les societats mercantils 

el capital social de les quals pertanyi exclusivament a l'Administració. En aquests supòsits es 

practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s'hagi resolt la sol·licitud. 

4. En els casos d’instàncies, el titular i objecte de la qual siguin coincidents amb un expedient resolt 

i arxivat dins els sis mesos precedents, per no haver-se efectuat l'ingrés, es computarà, als efectes 

d'establir el període de cobrament, el termini transcorregut entre la data de la sol·licitud inicial i 

la de la seva resolució i arxiu. En conseqüència, s'exigiran els recàrrecs que en aplicació de 

l'article 61.3 de la Llei General Tributària, s'haguessin acreditat en la data de resolució de 

l'expedient inicial. 
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5. La recaptació de les quotes es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 

estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

ARTICLE 13 - Infraccions i Sancions  

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 

de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l'Ordenança Fiscal General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 

legislació estatal o 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 fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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I.  Naturalesa i fet imposable 
 
ARTICLE 1 
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 allò que disposen els articles 20 a 27 de la R.D.L. 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 
estableix la Taxa que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s'atenen al que 
disposa l'article 58   i  20.4.o), 20. 4. v), 20.4.w) de l'esmentada Llei. 
 
ARTICLE 2 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa: 
-Els ensenyaments especials en establiments municipals per part de l’Ajuntament. 
-La taxa d’entrada a exposicions, a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de Calafell de la Santa Creu de Calafell i 
llocs anàlegs. 
-La utilització de les instal·lacions esportives, culturals  i de benestar social municipals 
-La venda de textos, publicacions, impresos per serveis envers els animals de companyia 
 
II Subjectes passius i responsables 
 
ARTICLE 3 
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 sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o activitats 
que constitueixen el fet imposable de la taxa. 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

 
ARTICLE 4 
Gaudiran de matrícula gratuïta els alumnes als quals sigui concedida una beca, en atenció a les seves 
circumstàncies econòmiques i personals, justificades degudament. 

IV. Quantia 

 
ARTICLE 5 
La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 
 
1.- Àmbit de Cultura 
 
Els cursos de l’escola d’art tenen una durada de 90/100 hores compreses entre octubre i juny i l’escola 
d’idiomes tenen una durada de 65/70 hores compreses entre octubre i juny. 
El calendari serà publicat durant el mes de juny de l’any anterior. 
 

 Preu/mes 
Preu 

empadronat/mes 
Preu/anual 

Preu 
empadronat/anual 

1 activitat 23,90 € 19,90 € 199,90 € 149,90 € 
2 activitats 39,90 € 33,90 € 329,90 € 269,90 € 
3 activitats 54,90 € 44,90 € 449,90 € 364,90 € 
4 activitats 69,90 € 54,90 € 579,90 € 449,90 € 
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1.2       Tallers i cursos 
1.2.1 Tallers 

 Cost del taller Preu per alumne 
F1 De 0 a 200 euros 15 € 
F2 De 200,01 a 400 euros 30 € 
F3 De 400,01 a 600 euros 45 € 
F4 De 600,01 a 900 euros 65 € 
F5 De 900,01 a 1.200 euros 80 € 
F6 De 1.200,01 a 1.500 euros 100 € 
F7 De 1.500,01 a 1.800 euros 120 € 
F8 De 1.800,01 a 2.200 euros 150 € 
F9 De 2.200,01 a 2.500 euros 180 € 

F10 De 2.500,01 a 2.800 euros 200 € 
 
1.2.2. Cursos 
1.2.2.1. Cursos anuals de narrativa i poesia 

 Cost del curs Preu per alumne 
J1 De 3.400 a 3.799,99 € 430 € 
J2 De 3.800 a 4.199,99 € 500 € 

 
1.3. Informàtica 
 Concepte Preu per alumne 
I1 Curs d’informàtica de 10 a 19 hores 33,00 € curs 
I2 Curs d’informàtica de 20 a 29 hores  65,00 € curs 
I3 Curs d’informàtica de 30 a 39 hores 98,00 € curs 
I4 Curs d’informàtica de 40 a 50 hores 131,00 € curs 

 
1.4. Formació d'adults 
 Concepte Preu per alumne 
G  Formació d’adults 70 € /curs 
 
1.5. Seminaris i xerrades. 
 Concepte Preu per persona 
H1 Seminaris 5,50 € / sessió 
H2  Seminaris i xerrades 11,00 € / sessió 
H3  Seminaris especials Gratuït 

 
 
Descomptes a aplicar sobre els cursos relacionats als apartats anteriors núm.1.1, núm.1.2, núm.1.3, 
núm.1.4 i núm.1.5: 
 

• S’aplica un 20% per a famílies nombroses, famílies monoparentals, aturats i pensionistes. 
• Els descomptes no són acumulables i es centren en la persona i no a la unitat familiar. 
 
Oferta formativa que afecta aquests preus: 
-       Dibuix 
-       Pintura infantil 
-       Pintura per a adults 
-       Confecció i patronatge 
-       Patchwork 
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-       Anglès infantil 
-       Anglès juvenil 
-       Anglès adults 
-       Alemany juvenil 
-       Alemany adults 
-       Francès juvenil 
-       Francès adults 
-       Xinès adults. 
 
 
1.6. Teatre  
 
1.6.1. Barem de preus de venda entrades 
 Cost de l’obra Preu entrada  

taquilla 
Preu entrada 
anticipada 

Preu entrada 
jubilats i joves 

A de 0 a 1.202,00 euros 3,50 € 3,20 € 3,20 € 
B de 1.202,01 a 2.404,00 euros 6,50 € 5,50 € 3,70 € 
C de 2.404,01 a 3.606,00 euros 8,00 € 7,00 € 5,20 € 
D de 3.606,01 a 4.808,00 euros 10,50 € 9,00 € 7,80 € 
E de 4.808,01 a 6.010,00 euros 13,00 € 11,50 € 10,50 € 
F de 6.010,01 a 7.813,00 euros 15,00 € 13,50 € 12,50 € 

  
1.6.2.  Abonaments teatre 
 Cost total obres  Preu abonament 
A De 6.010,00 a 9.015,00 euros 18,00 € 
B De 9.015,01 a 12.020,00 euros 24,00 € 
C De 12.020,01 a 15.025,00 euros 30,00 € 
D De 15.025,01 a 18.030,00 euros 35,50 € 
E De 18.030,01 a 21.035,00 euros 41,50 € 
F De 21.035,01 a 24.040,00 euros 47,50 € 
G De24.040,01 a 27.045,00 euros 53,00 € 
H De 27.045,01 a 30.050,00 euros 60,00 € 

 
Preus utilització del teatre per empreses, entitats i altres usuaris 

Tarifa Descripció usuaris Preus utilització 
A Empreses, associacions o particulars que no tinguin 

vinculació amb el municipi 
300 € 

B Empreses que tinguin vincles amb el municipi 150 € 
 

C 
Escoles públiques i instituts, particulars vinculats amb 
l’activitat cultural del poble i/o associacions sense ànim de 
lucre de Calafell 

 
Gratuït 

 
1.7. Nits al Castell, a la Casa Barral i Festival de Música del Baix Penedès 
 
1.7.1. Nits al Castell 

Nivell d’obra Cost de l’obra Preus entrades 
A De 0 a 1.202,00 euros 4 € 
B De 1.202,01 a 1.803,00 euros 6 € 
C De 1.803,01 a 2.404,00 euros 7 € 
D De 2.404,01 a 3.005,00 euros 8 € 
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1.7.2. Nits a la Casa Barral 
Nivell d’obra Cost de l’obra Preus entrades 

A De 0 a 800 euros 4 € 
B De 801 a 1.200 euros 6 € 
C De 1.201 a 1.800 euros 9 € 

 
1.7.3. Festival de Música Baix Penedès 
Nivell del concert Cost de l'obra Preus entrades 
A De 0 a 6.000 euros 10 €  
B De 6.001 a 9.000 euros 15 € 
C De 9.001 a 12.000 euros 20 € 
D De 12.001 a 15.000 euros 30 € 
E De 15.001 a 18.000 euros 35 € 
 
Descomptes: 
 
* 25% al preu de les entrades a les persones que presentin el carnet de “ Calafell Viu+”. 
 
1.8. Entrades a la Ciutadella Ibèrica, el Castell de Calafell i el Museu Casa Barral 
 
Quadre sobre les taxes proposades pels espais de la Ciutadella i el Castell de al Santa Creu. 
 
GRUP TARIFA/ SERVEI 
 

1 - GENERAL 2-REDUÏDA 3-GRAT 4 -GRUPS 

1.Entrada recinte 4€ -100%: 
0€ 
-
50%:2€ 
2x1 

2.5€ 0€ 35€ ( grups mínim 14 
pax) 
+ 2.5€ per pax més 
50€    ( grups mínim 20 
pax) 
+ 2.5€ per pax més 

2.Entrada combinada 8€ -
100%:0
€ 
-
50%:4€ 
2x1 

5€ 0€ 70€ ( grups mínim 14 
pax) 
+ 5€ per pax més 
100€   ( grups mínim 
20 pax) 
+ 5€ per pax més 

3.Visita guiada 2€ 2€ 2€ 28€( grups mínim 14 
pax) + 2€ per pax més 

4.Visita educativa amb 
taller 

 7.5€  150€   ( grups mínim 
20 pax) 

+ 7,5 per alumne de 
més 

5. Activitat infantil  3€ 3€ 3€ 
6. Activitat especial 5€ -

20%:4€ 
*3,5€   

7. Activitat nocturna 10€ -
20%:8€ 

*7€   

8. Activitat experiència 15€ -
20%:12
€ 

*12€   

9.Lloguer de material 2€ 2€ 2€ 2€ 
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*Aquesta taxa només s’aplicarà a la tarifa de menors fins a 17 anys. Les altres tarifes del 
grup queden excloses de la reducció en aquests serveis. 
 

 
1.9. Publicacions i llibres 
 Tarifa 
A 25,00 € 
B 22,00 € 
C 19,00 € 
D 15,50 € 
E 12,50 € 
F 9,50 € 
G 8,00 € 
H 6,50 € 
I 4,50 € 
J 3,00 € 

1.10. Fotocòpies, dossiers i documents 
 Pàgines Tarifa 
A 25 pàgines 1,50 € 
B 50 pàgines 4,00 € 
C 100 pàgines 6,50 € 
D 200 pàgines 12,50 € 

 
1.11. Biblioteques públiques del municipi 
Serveis Preus 
Expedició del carnet   
Expedició del carnet Gratuït 
Duplicat del carnet per pèrdua o deteriorament 1,00 € 
Impressió de treballs i documents   
Impressió en tinta negra 0,10 € 
Impressió en tinta negra dues cares 0,15 € 
Impressió en color 0,20 € 
Fotocòpies DIN A4 0,10 € 
Fotocòpies DIN A3 0,20 € 
Pèrdua o deteriorament de documents  
Llibre, petit format 10,00 € 
Llibre, gran format 20,00 € 
Revista 3,00 € 
DVD, CD-R o disc compacte 15,00 € 
 
2.  Àmbit de Benestar Social 
 
2.1. Ludoteca, Menuts i Casalet 
 
 Concepte Dates Preu 
A Ludoteca d’octubre a juny 

de febrer a juny 
60,00 € 
30,00 € 

B LUDO-2 matrícula 
mes 

50,00 € 
45,00 € 

 
2.2. Activitats esports Gent Gran 
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Persones empadronades 
A anuals 16,00 € 
B mensuals 6,00 € 

 
Persones NO empadronades 
A anuals 30,00 € 

 
2.3. Cursets Gent Gran 
A curs 10,00 € 

 
2.4. Tallers i cursos de competències personals i socials 
Tallers i cursos 6 € 

 
3. Àmbit d’Esports 
 
3.1. Infraestructures i espais socioculturals i esportius 
 
3.1.1. Pavellons coberts i camps de futbol 
Activitat esportiva Amb llum 27,50 €/hora 

Sense llum 20,60 €/hora 
Activitat no esportiva Amb llum 128,75 €/hora 

Sense llum 96,56 €/hora 
Pista transversal o camp de futbol 7 Aplicar un 10% als preus anteriors 

 
3.1.2. Pista descoberta 
Activitat esportiva Amb llum 20,65 €/hora 

Sense llum 15,50 €/hora 
Activitat no esportiva Amb llum 96,56 €/hora 

Sense llum 72,41 €/hora 
Pista transversal o camp de futbol 7 Aplicar un 10% als preus anteriors 

 
 
 
3.1.3. Carpa 

Tarifa Descripció usuaris Preus utilització 
A Entitats i/o associacions que no pertanyin al municipi 152 € 
B Entitats i/o associacions sense ànim de lucre de Calafell Gratuït 

 
4. Àmbit de Sanitat 
 
 
4.1. Dipòsit de gossos (per manteniment):               10,00 €/dia 
 
4.2. Autorització sanitària dels establiments minoristes de carn i els seus derivats:     50,00 € 
 
4.2. Lliurament d’animals de companya a l’Ajuntament    250€ 
 

V. Període impositiu i acreditament 

 
ARTICLE 6 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 
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 Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de taxa. 
Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que 
s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 
ARTICLE 7 
Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreduïble per cada un dels períodes que s’especifiquen en 
l’epígraf corresponent. 

VI. Gestió tributària 

 
ARTICLE 8 
L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 
Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o l’activitat 
administrativa no es presti o no es realitzi, tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit previ. 
 
ARTICLE 9 
Les persones o entitats interessades que rebin alguns dels serveis o se’ls realitzi algunes de les activitats a 
què se refereix aquesta ordenança, hauran de presentar davant l’Administració Municipal una sol·licitud  
on es detalli el servei o activitat d’interès. 

VII. Recaptació 

 
ARTICLE 10 
1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 

corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés en els següents terminis: 
 - Els cursos que consten de tres pagaments, la matricula en el moment de la inscripció i els 
imports trimestrals, durant la primera quinzena de cadascun dels trimestres. 
 - Els cursos monogràfics que consten d’un sol pagament es pagaran en el moment de la 
inscripció i els mensuals, la primera setmana del mes. 

2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les entitats 
de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

3.  En el cas de presentar la baixa, se l’eximirà de pagar el segon o tercer termini, però en cap cas se li 
retornarà l’import dels terminis ja abonats. 

4. L’Ajuntament podrà establir com a forma de pagament la domiciliació bancaria. 
 
ARTICLE 11 
1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa 

les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o 
elements referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de 
les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà la liquidació que 
correspongui. 

 
ARTICLE  12 
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 
Fiscal  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
VIII. Inspecció 
 
ARTICLE 13 
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 
siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 
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reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 
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 
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir el dia següent a la seva 
publicació, i continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 
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I Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per la prestació del Servei de Transport Escolar . 

 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport escolar, en els termes 

especificats en les tarifes contingudes en l’article 5 de la present Ordenança. 

 

II Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

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 sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o 

activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa o els seus legals representants. 

 

III Exempcions, bonificacions i reduccions 

 

ARTICLE 4 

No s’aplicacaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que 

els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 

IV Quantia 

 

ARTICLE 5 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

 
Epígraf Tarifa/mes 

 4 viatges / dia 2 viatges / dia 

1. Primària   

1.1 Infantil i Primària 45,45 € 22,73 € 

1.2 Famílies amb dos fills 33,64 € 16,82 € 

1.3 Famílies amb 3 fills o més 22,73 € 11,36 € 

 
V Període imposable i acreditament 

 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la formulació de la sol·licitud de 

l’abonament corresponent o bé en el moment de la utilització del servei. 

 

VI Normes de gestió de la taxa 

 

ARTICLE 7 

1. Abans de l’inici del curs escolar el departament gestor elaborarà, aprovarà i publicarà el padró anual 

del transport escolar de conformitat amb les inscripcions rebudes. Mensualment s’aprovaran i 

publicaran les altes i baixes que es produeixin. 

2. El pagament de la taxa es realitzarà mensualment per anticipat mitjançant domiciliació bancària 

entre els dies 1 i 10 de cada mes. L’obligat al pagament facilitarà a l’Ajuntament l’autorització 

necessària per fer efectiu el pagament per aquest mitjà. Excepcionalment el mes de setembre, el 

cobrament es farà una vegada iniciat el curs escolar, entre els dies 20 i 30. 
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3. Les baixes o altes del servei comunicades a l’Ajuntament abans del dia 20 del mes tindran efectes a 

partir del primer dia del mes següent.  

4. En cas d’ús esporàdic del servei, s’emetrà pel departament gestor l’autoliquidació que l’obligat 

tributari haurà de pagar en el moment de la sol·licitud a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a 

les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores 

 

VII Recaptació 

 

ARTICLE  8 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

VIII Inspecció 

 

ARTICLE 9 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 fiscal, aprovada pel Ple , començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i 

continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles que no s’han modificat restaran vigents. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.22  TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 

 

Serveis Econòmics 

I Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per la prestació del Servei de Transport Urbà . 

 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport urbà, en els termes 

especificats en les tarifes contingudes en l’article 5 de la present Ordenança. 

 

II Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

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 sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o 

activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa o els seus legals representants. 

 

ARTICLE 4 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

Epígraf Tarifa: usuari / viatge 

1. Bitllet senzill 1,00 € 

2. Abonaments (10 bitllets)  7,73 € 

 

Tarifa: Carnet anual (“) 

3. Jubilats i invalideses empadronats a Calafell 11,36 €  

(“) Anual : Any natural 

 

III Període imposable i acreditament 

 

ARTICLE 5 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la formulació de la sol·licitud de 

l’abonament corresponent o bé en el moment de la utilització del servei. 

 

IV Normes de gestió de la taxa 

 

ARTICLE 6 

El pagament de la taxa es durà a terme en el moment en que es sol·liciti el servei. 

 

V Recaptació 

 

ARTICLE  7 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

VI Inspecció 

 

ARTICLE 8 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.22  TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 

 

Serveis Econòmics 

 

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 TRANSITÒRIA 

L’aplicació de les tarifes que s’aproven en aquesta ordenança queda condicionada a la seva aprovació 

per la Comissió de Preus de Catalunya, conforme preveuen el Decret  149/88, de 28 de maig i el 

Decret 147/1993, de 7 de maig. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i 

continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles que no s’han modificat restaran vigents. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.24  TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT TURÍSTIC 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per R.D.L. 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per la prestació del Servei de Transport Turístic. 

 

ARTICLE 2 

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de transport turístic, en els termes 

especificats en les tarifes contingudes en l’article 5 de la present Ordenança. 

 

II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 

 

ARTICLE 3 

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 sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o 

activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa o els seus legals representants. 

 

III. Exempcions, bonificacions i reduccions 

 

ARTICLE 4 

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els 

subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 

 

IV. Quantia 

 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: 

Epígraf Tarifa/usuari/viatge 

1. Infants fins a 3 anys i nens amb polsera Club Infantil Gratuït 

2. De 3 a 12 anys  2,50 € 

3. Resta 3,00 € 

 

V. Període imposable i acreditament 

 

ARTICLE 5 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la formulació de la sol·licitud de 

l’abonament corresponent o bé en el moment de la utilització del servei. 

VI. Normes de gestió de la taxa 

 

ARTICLE 6 

El pagament de la taxa pels usuaris s’efectuarà en el moment de la utilització del servei.  

VII. Recaptació 

 

ARTICLE  7 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.24  TAXA PEL SERVEI DE TRANSPORT TURÍSTIC 

 

Serveis Econòmics 

VIII. Inspecció 

 

ARTICLE 8 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la seva publicació al BOP, i 

continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.26  TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN MATÈRIA DE TATUATGES, 

PÍRCINGS I MICROPIGMENTACIÓ 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de tatuatges, pírcings i micropigmentació, 

les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 20.4.m de l’esmentat RDL.  

 

ARTICLE 2 

El fet imposable de la taxa el constitueixen les inspeccions i controls que es faran als diferents 

establiments o centres on es facin activitats de tatuatges, pírcings i micropigmentació per assegurar les 

condicions higièniques sanitàries dels mateixos, amb objecte de garantir el correcte funcionament de 

les instal·lacions, evitar els riscos sobre la salut i garantir el benestar de les persones. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

Són subjecte passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així 

com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, els responsables dels 

establiments del municipi on es realitzin, d’ofici o a instància de part, les inspeccions per protegir la 

salut de les persones. 

 

III. Quantia 

 

ARTICLE 4 

La quantia de la taxa serà de 50 € per inspecció. 

 

ARTICLE 5 

La tarifa detallada té caràcter irreduïble. 

 

IV. Període impositiu i acreditació 

 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet 

imposable de la taxa. 

Aquesta taxa s’acredita per les activitats de control sanitari periòdiques que es faran tant d’ofici com a 

instància de part. 

En qualsevol moment de les actuacions es podrà demanar justificació que s’han fet els ingressos dels 

pagaments de revisions anteriorment efectuades. 

 

V. Gestió tributària 

 

ARTICLE 7 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o 

l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit 

previ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.26  TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN MATÈRIA DE TATUATGES, 

PÍRCINGS I MICROPIGMENTACIÓ 

 

Serveis Econòmics 

VI. Recaptació 

 

ARTICLE 8 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació.  

2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de 

crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

3. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 

ARTICLE 9 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les 

declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements 

referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 

dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà la liquidació que correspongui. 

 

ARTICLE  10 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació definitiva, i continuarà en 

vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.27  TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL HIGIÈNIC-SANITARI DE LES PISCINES  

D’ÚS PÚBLIC DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la R.D.L. 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per activitats de control higiènic-sanitari de les piscines d’ús públic del municipi de 

Calafell, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 20.4.m de l’esmentat R.D.L.  

 

ARTICLE 2 

El fet imposable de la taxa el constitueixen les inspeccions i controls que es faran a les piscines de 

concurrència pública per assegurar les condicions higièniques i sanitàries de les mateixes, el correcte 

funcionament de les instal·lacions i evitar possibles riscos sobre la salut i garantir el benestar de les 

persones usuàries. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

Són subjecte passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així 

com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, els titulars de piscines d’ús 

públic del municipi. 

 

III. Quantia 

 

ARTICLE 4 

La quantia de la taxa serà de 50 €. 

 

ARTICLE 5 

La tarifa detallada té caràcter irreduïble. 

 

IV. Període impositiu i acreditació 

 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet 

imposable de la taxa. 

Aquesta taxa s’acredita per les activitats de control sanitari periòdiques que es faran tant d’ofici com a 

instància de part. 

En qualsevol moment de les actuacions es podrà demanar justificació que s’han fet els ingressos dels 

pagaments de revisions anteriorment efectuades. 

 

V. Gestió tributària 

 

ARTICLE 7 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o 

l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit 

previ. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.27  TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL HIGIÈNIC-SANITARI DE LES PISCINES  

D’ÚS PÚBLIC DEL MUNICIPI DE CALAFELL 

 

Serveis Econòmics 

VI. Recaptació 

 

ARTICLE 8 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació.  

2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de 

crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

3. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 

ARTICLE 9 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les 

declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements 

referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 

dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà la liquidació que correspongui. 

 

ARTICLE  10 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació definitiva, i continuarà en 

vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 

 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ DE LA SALUT 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

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 allò que disposen els articles 15 a 19 de la RDL 2/2004, de 5 de 

març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament 

estableix la Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de protecció de salut, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 20.4.m de l’esmentat RDL.  

 

ARTICLE 2 

El fet imposable de la taxa el constitueixen les inspeccions i controls que es faran als diferents 

establiments de comerç a la menuda, en matèria de protecció de salut. En concret es tracta d’un 

control sanitari de les instal·lacions, processos de manipulació, revisió de documentació, verificació de 

dades, tramitació administrativa i qualsevol actuació que condueixi a garantir la seguretat i salut de les 

persones. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

Són subjecte passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques, així 

com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, els titulars d’establiments 

de comerç minorista al municipi. 

 

III. Quantia 

 

ARTICLE 4 

La quantia de la taxa serà de 57,15 €. 

 

ARTICLE 5 

La tarifa detallada té caràcter irreduïble. 

 

IV. Període impositiu i acreditació 

 

ARTICLE 6 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet 

imposable de la taxa. 

Aquesta taxa s’acredita per les activitats de control sanitari periòdiques que es faran tant d’ofici com a 

instància de part. 

En qualsevol moment de les actuacions es podrà demanar justificació que s’han fet els ingressos dels 

pagaments de revisions anteriorment efectuades. 

 

V. Gestió tributària 

 

ARTICLE 7 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o 

l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, tindrà dret a la devolució de l’import del dipòsit 

previ. 

 

VI. Recaptació 

 

ARTICLE 8 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació.  



 
 

 
 
 

 
OF2.1.28 TAXA PER ACTIVITATS DE CONTROL SANITARI, EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ DE LA SALUT 

 

Serveis Econòmics 

2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les entitats de 

crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

3. Els subjectes passius podran realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. 

 

ARTICLE 9 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les 

declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements 

referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 

dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà la liquidació que correspongui. 

 

ARTICLE  10 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal  General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir l’endemà de la seva publicació definitiva, i continuarà en 

vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 

OF2.1.29 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALS 

 

Serveis Econòmics 

Naturalesa i fet imposable 

 

Article 1. Fonament i naturalesa 

En ús de les facultats concedides 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 als articles 20 a 27 del reial decret legislatiu 

2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa 

per vigilància especial, 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 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, a instància de part, dels serveis 

especials de competència municipal següents: 

a) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i 

qualsevol altre servei que estigui motivat per la celebració d’espectacles i actes lúdics 

públics que per llur naturalesa, per la gernació de públic que provoquin o per les 

necessitats d’ordenar-ne l’accés i la sortida de públic i vehicles així ho exigeixin. 

b) Conducció, vigilància i acompanyament de transports pesats, de grans transports i de 

caravanes a través del nucli urbà. 

c) Vigilància, protecció, ordenació i regulació del trànsit, si s’escau, derivats de 

l’autorització per càrrega i descàrrega i altres treballs en vies públiques que impliquin el 

tall d’un carrer o el desviament de qualsevol servei públic que no estigui expressament 

autoritzat 

d) Serveis especials de vigilància en establiments. 

  Qualsevol altre servei especial que estigui motivat per altres activitats que n’exigeixin la 

prestació. 

2. A aquests efectes, hom entén prestats a instància de part els serveis esmentats quan el 

particular els hagi provocat o bé quan redundin en benefici seu, encara que no n’hi hagi 

hagut sol·licitud expressa. 

 

II. Subjectes passius i responsables  

 

Article 3. Subjecte passiu 

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix 

l’article 35 de la Llei general tributària, que siguin: 

a) Titulars, empresàries o organitzadores, si s’escau, dels espectacles i actes lúdics que 

motivin o obliguin l’Ajuntament a prestar els serveis especials que s’assenyalen a 

l’article anterior. 

b) Titulars de l’empresa dels serveis de transport i, si els vehicles no estan subjectes a una 

activitat empresarial, els seus propietaris. 

c) Peticionàries dels altres serveis especials i els seus provocadors i beneficiaris, encara 

que no els sol·licitin. 

 

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. 

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

entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança 

General. 
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III. Exempcions, bonificacions i reduccions  

 

Article 5. Beneficis fiscals 

Restaran exempts del pagament de la taxa els serveis oferts a transports realitzats per l’Estat, la 

Comunitat Autònoma i la Província. 

 

IV: Quantia  

 

Article 6 

La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents: Per cada hora:  

 

Per cada efectiu de la Policia Local. 

 

Per cada hora o fracció 37,45 € 

 

Per cada vehicle patrulla, incloent-hi la seva dotació. 

 

Per cada hora o fracció 61,00 € 

 

Per cada motocicleta, incloent-hi la seva dotació. 

 

Per cada hora o fracció 40,00 € 

 

En l'aplicació de la tarifa s'han de tenir en compte les regles següents: 

El temps de prestació efectiva dels serveis es computa prenent com a moment inicial el de la sortida 

dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva entrada després d'haver 

acabat el servei. 

Quan el servei afecti directament i simultàniament a més d’un establiment o local de pública 

concurrència, la quantia del servei efectivament prestat serà imputada proporcionalment a cada un 

dels subjectes passius en funció de l’aforament autoritzat per cada establiment 

 

V. Període impositiu i acreditament  

 

ARTICLE 7 Acreditament 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir:  

a) Quan s’iniciï la prestació del servei que constitueix el fet imposable de la taxa.  

b) Quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, la qual no es tramitarà sense que 

s’hagi efectuat el pagament corresponent.  

 

ARTICLE 8 

Les tarifes detallades a l’article 5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que 

s’especifiquen en l’epígraf corresponent.  

 

VI. Gestió tributària  

 

ARTICLE 9  

1.  L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa.  

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa el servei públic o 

l’activitat administrativa no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució de l’import 

del dipòsit previ.  
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ARTICLE 10  

Les persones o entitats interessades que rebin algun dels serveis o se’ls realitzi algunes de les activitats 

a què fa referència aquesta ordenança, hauran de presentar davant l’Administració Municipal una 

sol·licitud on es detalli el servei o activitat d’interès.  

 

VII. Recaptació  

 

ARTICLE 11  

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 

corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents al de la 

sol·licitud de l’autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la prestació del servei o realització 

de l’activitat que constitueix el fet imposable de la taxa.  

2. El pagament es podrà realitzar a les entitats col·laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 

internet a la pàgina web de l'Ajuntament. 

ARTICLE 12  

1.  L’Administració municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament de la taxa les 

declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o 

elements referents als serveis o activitats que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 

dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que 

correspongui.  

 

ARTICLE 13  

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.  

 

VIII. Inspecció  

 

ARTICLE 14  

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.  

 

 

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 fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

 

SVP 
DENOMINACIO 

CARRER 
NÚM. POLICIA CATEGORIA 

UNITAT DE 

POBLACIÓ 

CL AIRE 
1 7 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL ALASKA 
1 5 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL ALBÀNIA 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 20 

PZ ALCALDE ROMEU 1 15 2 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 

CL ALCANAR 
1 5 

4 SEGUR DE DALT 
2 6 

CL ALCOVER 1 21 4 LA BONANOVA 

AV ALEMANYA 
1 87 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 100 

CL ALFONS MAÑÉ 
1 23 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 16 

UR ALORDA PARC 0 0 4 ALORDA PARC 

CL ALP 
1 39 

4 CALAFELL PARC 
2 50 

CL ALTAFULLA 
1 47 

4 
BELLAMAR / 

BELLAMEL 2 30 

CL AMADEU VIVES 
1 51 

4 EL MAS ROMEU 
2 4 

PZ AMÈRICA 1 2 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL AMETLLA DE MAR 
1 7 

4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL AMETLLER 
1 11 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL ANDALUSIA 
1 19 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 38 

CL ANDORRA 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

CL ANETO 
1 9 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL ÀNGEL GUIMERÀ 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 2 

3 11 
2 

4 14 

13 31 
3 

16 30 

AV ANGLATERRA 
1 87 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 110 

CL ANTILLES 
1 73 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 70 

PJ ANTILLES 
1 9 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 10 
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Serveis Econòmics 

CL ANTISTIANA 
1 33 

4 LA BONANOVA 
2 26 

CL ANTONI ALMAZOR 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 6 

5 23 
2 

8 26 

CL ANTONI GAUDÍ 
1 45 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 54 

CL ARBOÇ 
1 15 

4 CALAFELL PARC 
2 22 

AV ARGENTINA 
1 63 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

CL ATLÀNTIC 
1 33 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 34 

CL ÀUSTRIA 
1 63 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 64 

CL BAGÀ 
1 3 

4 CALAFELL PARC 
2 4 

CL BAGES 
1 21 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 24 

CL BAIX PENEDÈS 

1 69 

4 

CALAFELL (POBLE) / 

LA MASIA DE LA 

FONT 
2 88 

CL BAIXADOR 
1 123 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 4 

PJ BAIXADOR 
1 5 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 4 

PZ BAIXADOR 1 2 2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

CL BARCA 
1 15 

3 EL PRAT 
2 20 

CL BARCELONA 
1 43 

4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 50 

CR BARCELONA 

59 163 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) / 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

78 174 

1 57 
2 

2 76 

S/N S/N 4 

EL MAS MEL 

(MUNTANYA) / EL 

MAS MEL (PLATJA) / 

BELLAMAR 

AV BARCELONA 
1 19 

4 BELLAMAR 
2 20 

CL BARCELONÈS 
1 45 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 44 

CL BARCELONETA 
1 23 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 22 

CL  BASSA MIQUELA 
1 83 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 36 
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Serveis Econòmics 

CL BÈLGICA 
1 27 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL BELLAVISTA 
1 75 

4 CALAFELL PARC 
2 76 

CR BELLVEI 0 0 4 CALAFELL (POBLE) 

CL BERGUEDÀ 
1 3 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 4 

CL BESÒS 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 4 

5 23 
2 

6 26 

CL BISBE CATALÀ 

1 57 

4 

CALAFELL (POBLE) / 

EL CLOS DEL 

RECTORET 
2 36 

PJ BLAT 
1 23 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 16 

CL BOÍ 
1 57 

4 LES VIL·LES 
2 54 

CL BOLÍVIA 
1 57 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

RD BONANOVA 
1 21 

4 LA BONANOVA 
2 4 

CL 
BONAVENTURA 

CARLES ARIBAU 

1 7 
1 

EL MAS MEL 

(PLATJA) 

2 8 

9 27 
2 

10 28 

CL BRASIL 
1 29 

4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL BRUC 
1 53 

3 BELLAMAR 
2 46 

CL BULGÀRIA 
1 9 

4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL CADAQUÉS 
1 23 

4 BRISES DE CALAFELL 
2 26 

CL CADÍ 
1 29 

4 CALAFELL PARC 
2 28 

CL CAIGUTS 
1 5 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 6 

CL CAMÍ ALT  
1 17 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 22 

CL  CAMÍ DE VILANOVA 1 11 4 BELLAMAR 

CL CAN PAPIOL 
1 17 

4 SEGUR DE DALT 
2 20 

CL CANADÀ 
1 65 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 64 

CL CANIGÓ 
1 3 

4 
EL CLOS DEL 

RECTORET 2 24 

CL CANTÀBRIC 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 10 
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Serveis Econòmics 

CL CARLES BARRAL 

1 3 
1 

L'ESTANY 
2 4 

5 15 
2 

6 16 

CL CARME 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 2 

3 21 
2 

2B 20 

23 53 
3 

22 42 

CL CARMEN DESVALLS 

1 7 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 4 

9 31 
2 

6 28 

PJ CASTELL 
1 13 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 4 

CL CASTELLANA 
1 5 

4 SEGUR DE DALT 
2 6 

AV CATALUNYA 

1 5 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

2 2 

7 23 
2 

4 24 

25 73 
3 

26 78 

PZ CATALUNYA 1 31 3 CALAFELL (POBLE) 

CL CAU FERRAT 
1 23 

4 SEGUR DE DALT 
2 18 

CL 
CEBRIÀ DE 

MONTOLIU 

1 11 
4 LA BONANOVA 

2 14 

AV CENTRAL 
1 75 

4 CALAFELL PARC 
2 70 

CL CEP 
1 11 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL CERDANYA 
1 17 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 16 

CL CIRCUMVAL·LACIÓ 
1 91 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 78 

PJ CIVADA 
1 13 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 14 

CL CLAVELL 
1 43 

4 
VALLDEMAR / 

MONTMAR 2 44 

CL CLOS DEL BECO 
1 21 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 32 

CL CLOS DEL RECTORET 
1 23 

4 
EL CLOS DEL 

RECTORET 2 24 

CL COBERTERA 
1 25 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 14 

PZ COLOM 1 7 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 
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Serveis Econòmics 

CL COLÒMBIA 
1 31 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 34 

AV 
COMTE GÓMEZ DE 

ORBANEJA 

1 181 
3 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 146 

CL 

COMTESSA DEL 

CASTELL DE LA 

MOTA 

1 59 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 20 

CL CONSELL 
1 3 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 4 

PZ CONSTITUCIÓ 1 6B 4 CALAFELL (POBLE) 

CL COSME MAINÉ 
1 37 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 24 

AV COSSETÀNIA 
1 113 

2 
L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) 2 134 

RB COSTA DAURADA 

1 3 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 14 

5 13 
2 

16 30 

CL COSTA RICA 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL COSTES DEL GARRAF 
1 107 

4 SEGUR DE DALT 
2 116 

CL CREMADELL 
1 167 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 134 

CL CUNIT 
1 31 

4 BELLAMAR 
2 32 

CL CÚSPIDE 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL DÀLIA 
1 97 

4 VALLDEMAR 
2 120 

CL DAVID DE MAS 
1 67 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 66 

CL DELTA DE L'EBRE 
1 85 

4 SEGUR DE DALT 
2 64 

CL DEVESA DE GIRONA 
1 117 

4 BRISES DE CALAFELL 
2 148 

AV 
DIAGONAL DE LA 

BONANOVA 

1 37 
4 LA BONANOVA 

2 30 

CL DINAMARCA 
1 15 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL DOCTOR DACHS 
1 35 

1 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 30 

CL DOCTOR TRUETA 
1 45 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 56 

CL 
DOCTOR 

VANDELLÒS 

1 37 
4 

LA MASIA DE LA 

FONT 2 30 

CL DUERO 
1 3 1 SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 5 27 2 

CL DUESAIGÜES 1 79 4 BELLAMAR / 
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Serveis Econòmics 

2 70 BELLAMEL 

CL EBRE 
1 27 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 32 

CL EDUARD TOLDRÀ 
2 4 

4 EL MAS ROMEU 
2 70 

PZ ELCANO 1 6 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL 
EMIGDIO 

RODRÍGUEZ PITA 

1 71 
2 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 74 

CL EMPÚRIES 
1 11 

4 SEGUR DE DALT 
2 12 

CL ENRIC GRANADOS 
1 77 

4 EL MAS ROMEU 
2 100 

CL ENRIC MORERA 
1 23 

4 EL MAS ROMEU 
2 80 

CL EQUADOR 
1 9 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 20 

PZ ERES 1 3 4 CALAFELL (POBLE) 

CL ESBARZER 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL ESGLÉSIA 
1 21 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 14 

AV ESPANYA 
1 441 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 392 

PZ ESPANYA 1 7 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL ESPLUGUES 
1 35 

4 BELLAMAR 
2 42 

CL ESPOT 
1 7 

4 BRISES DE CALAFELL 
2 11 

CL EST 
1 37 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 40 

CR ESTACIÓ 
1 17 

3 EL PRAT 
2 20 

PZ ESTACIÓ 1 5 3 EL PRAT 

CL ESTANY 1 21 2 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 

CL ESTATS UNITS 
1 47 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 52 

CL ESTÒNIA 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 10 

CL FARIGOLA 
1 5 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 6 

CL FERRADURA 
1 53 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 50 

CL FERRAN SOR 
1 109 

4 EL MAS ROMEU 
2 144 

PJ FERROCARRIL 1 33 2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 
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Serveis Econòmics 

CL FINLANDIA 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL FOIX 
1 33 

4 
BELLAMAR / 

BELLAMEL 2 36 

CL FORANELL 
1 77 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 76 

AV FRANÇA 
1 93 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 90 

CL 
FRANCESC 

BONJOCH 

1 9 
3 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 8 

CL FREDERIC MISTRAL 
1 39 

4 LA BONANOVA 
2 42 

CL FREDERIC MOMPOU 
1 29 

4 EL MAS ROMEU 
2 20 

CL GANDESA 
1 9 

4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL GARBÍ 
1 3 

3 EL PRAT 
2 4 

PJ GARBÍ 
1 13 

4 SEGUR DE DALT 
2 10 

CL GARDÈNIA 
1 13 

4 VALLDEMAR 
2 10 

CL GARONA 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 4 

5 23 
2 

6 24 

CL GARRIGUES 
1 17 

4 LES VIL·LES 
1 28 

PJ GARROFER 
1 13 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 16 

CL GARROTXA 
1 17 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 20 

CL 
GEGANTS PERE I 

CARME 

1 13 
4 EL VILARENC 

2 14 

AV GENERALITAT 
1 15 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 16 

CL GESSAMÍ 
1 43 

4 VALLDEMAR 
2 48 

CL GINESTA 
1 39 

4 VALLDEMAR 
2 40 

CL GIRONA 
1 29 

4 
BELLAMAR / 

BELLAMEL 2 46 

CL GIRONÈS 1 19 4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 

CL GLADIOL 
1 63 

4 VALLDEMAR 
2 66 

CL GRÈCIA 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

CL GREGAL 1 7 4 EL MAS MEL 
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de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

2 14 (MUNTANYA) 

CL GUADALQUIVIR 

1 9 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 6 

11 29 
2 

8 26 

CL GUAIANES 
1 25 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL GUÀRDIES 
1 11 

4 LA BONANOVA 
2 16 

CL GUATEMALA 
1 15 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL HOLANDA 
1 31 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL HONDURES 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL HONGRIA 
1 45 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 48 

CL HORTA 
1 51 

4 BELLAMAR 
2 38 

CL HOSTAL 
1 7 

4 EL VILARENC 
2 14 

CL IBERS 
1 31 

4 BELLAMEL 
2 10 

CL IGUALADA 
1 13 

2 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 14 

CL ILLES FILIPINES 
1 37F 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 44 

CL IRLANDA 
1 35 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL ISAAC ALBÉNIZ 
1 175 

4 EL MAS ROMEU 
2 86 

CL ISLÀNDIA 
1 23 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14F 

CL ITÀLIA 
1 61 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

CL IUGOSLAVIA 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL JACINT VERDAGUER 
1 15 

3 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 16 

CM JAN RION 1 19 1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 

CL JAUME JANÉ 
1 29 

3 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 16 

CL JAUME PALLARÈS 
1 41 

4 
EL PRAT / CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 8 

CL JAUME RAFEL 
1 33 

4 
LA MASIA DE LA 

FONT 2 32 

CL JESÚS 
1 93 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 50 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

CL JOAN MARAGALL 
1 47 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 52 

CL JOAN MIRÓ 
1 17 

3 CALAFELL (POBLE) 
2 16 

CL JOAN NIN 
1 7 

4 EL PRAT 
2 6 

CL 
JOAN SALVAT-

PAPASSEIT 

1 3 
1 

EL MAS MEL 

(PLATJA) 

2 4 

5 27 
2 

2 32 

CL JOANOT MARTORELL 
6 23 

2 
EL MAS MEL 

(PLATJA) 2 24 

CL 
JOAQUIM 

DOMÈNECH CASTEL 

1 33 

3 

COMAFARELLA / EL 

MAS MEL 

(MUNTANYA) 
2 44 

CL JOAQUÍN RODRIGO 
1 49 

4 EL MAS ROMEU 
2 46 

CL JORDI GARÍ 
1 59 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 56 

PZ 
JOSEP ANSELM 

CLAVÉ 
1 28 4 EL MAS ROMEU 

CL 
JOSEP BARGÉS I 

BARBA 

1 7 
4 CALAFELL (POBLE) 

2 10 

CL JOSEP CARNER 

1 3 
1 

EL MAS MEL 

(PLATJA) 

2 4 

5 27 
2 

6 28 

CL JOSEP ITURBI 
1 31 

4 EL MAS ROMEU 
2 32 

CL 
JOSEP LLUIS DE LA 

ROSA 

1 35 

3 

COMAFARELLA / EL 

MAS MEL 

(MUNTANYA) 
2 42 

CL 
JOSEP M. 

JUNCADELLA 

1 65 
2 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 72 

CL JOSEP PLA 

1 3 
1 

L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) 

2 8 

5 17 
2 

10 20 

CL JOSEP VICENC FOIX 

1 3 
1 

EL MAS MEL 

(PLATJA) 

2 8 

5 31 
2 

10 28 

CL JULI GARRETA 
1 29 

4 EL MAS ROMEU 
2 20 

AV LITUÀNIA 
1 101 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 58 

PJ LITUÀNIA 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL LLEBEIG 1 95 4 EL MAS MEL 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

2 104 (MUNTANYA) 

AV LLEIDA 
1 25 

4 BELLAMAR 
2 16 

CL LLESSUI 
1 65 

4 CALAFELL PARC 
2 42 

CL 
LLEVADORA MARIA 

VIVES 

1 21 
4 

LA MASIA DE LA 

FONT 2 12 

CL LLEVANT 
1 43 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL LLIRI 
1 47 

4 VALLDEMAR 
2 42 

CL LLOBREGAT 
1 15 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 18 

CL 
LLORENC 

VILLALONGA 

1 7 
1 

EL MAS MEL 

(PLATJA) 

2 8 

9 15 
2 

10 16 

CL LLUÍS COMPANYS 1 100 2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

PZ LLUÍS MILLET 1 8 4 EL MAS ROMEU 

CL LOIRA 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 4 

5 21 
2 

6 22 

CL LUXEMBURG 
1 11 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

CL MAESTRO SERRANO 
1 49 

4 EL MAS ROMEU 
2 46 

CL MAJOR 
1 51 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 30 

PZ MAJOR 1 6 4 CALAFELL (POBLE) 

PR MAJOR 
1 7 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 14 

CJ MAJOR 
1 3 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL MALLORCA 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 2 

3 17B 
2 

4 22 

19 49 
3 

24 44 

PJ MALLORCA 
1 5B 

4 SEGUR DE DALT 
2 10 

CL 
MANUEL BENET 

ORTIZ 

2 8 1 
L'ESTANY 

10 16 2 

CL MANUEL DE FALLA 
1 73 

4 EL MAS ROMEU 
2 60 

CL MANUEL SOLER 
1 31 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 36 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

CL MANZANARES 

1 7 1 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 
2 4 

2 
6 8 

CL MAR 
1 47 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 54 

AV MARCA HISPÀNICA 
1 251 

4 SEGUR DE DALT 
2 236 

PJ MARCA HISPÀNICA 
1 9 

4 SEGUR DE DALT 
2 6 

CL 
MARE DE DÉU DE LA 

COVA 

1 15 
4 

EL CLOS DEL 

RECTORET 2 56 

CL MARESME 
1 65 

4 
LA MASIA DE LA 

FONT 2 58 

CL MARGALLÓ 
1 25 

4 SEGUR DE DALT 
2 22 

CL MARGARIDA 
1 31 

4 VALLDEMAR 
2 30 

CL MARIA DESVALLS 
1 29 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 30 

PZ MARIANO SOLER 1 2 4 CALAFELL (POBLE) 

CL MARINADA 
1 61 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 60 

PS 
MARÍTIM DE SANT 

JOAN DE DÉU 
1 305 1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL / 

L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) / 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

CL MARQUÈS DE SAMÀ 
1 19 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL MARTA MORAGAS 
1 29 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 32 

CL MÀRTIRS 
1 21 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 20 

CL MAS CANYÍS 
1 29 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 1 10 

CM MAS DE L'ESPASA 
1 7 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 6 

CL MASIA DE LA SÍNIA 
1 3 

4 LA SINIA 
2 6 

AV MEDITERRANI 
1 25 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 40 

PZ MEDITERRANI 1 5 1 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL MÈDOL 
1 11 

4 SEGUR DE DALT 
2 14 

PZ MERCAT 1 2 4 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

 

CL MERCÈ RODOREDA 

1 7 
1 

L'ESTANY 
2 2 

9 13 
2 

4 30 

CL MESTRAL 
1 33 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 38 

CL MÈXIC 
1 89 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 92 

CL MIGJORN 
1 77 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 76 

PZ MIL·LENARI 1 2 1 
EL MAS MEL 

(PLATJA) 

CL MILÀ I FONTANALS 

1 7 
1 

EL MAS MEL 

(PLATJA) 

2 4 

9 23 
2 

6 20 

CL MIÑO 

1 1 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 2 

3 25 
2 

4 22 

CL 
MIRADOR DEL 

ROMANÍ 
1 45 4 LA BONANOVA 

CL MIRAMAR 

1 37 

4 

MIRAMAR 

RESIDENCIAL / LA 

BONANOVA 
2 36 

CL MOLÍ DEL BLANQUET 
1 11 

3 
EL PRAT / EL 

VILARENC 2 22 

CL MOLINA 
1 13 

4 SEGUR DE DALT 
2 14 

PJ MOLINA 
1 7 

4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL MÒNACO 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL MONTPAÓ 
1 71 

4 CALAFELL PARC 
2 70 

CL MONTSERRAT 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 4 

1B 17 
2 

6 16 

19 39 
3 

18 46 

CL MONTSIÀ 
1 19 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 24 

CL MONTURIOL 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 2 

3 29 
2 

4 46 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

AV 
MOSSÈN JAUME 

SOLER 
1 108 3 

LA PLATJA DE 

CALAFELL / 

L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) 

RB 
MOSSÈN JAUME 

TOBELLA 

1 111 

4 

CALAFELL (POBLE) / 

LA MASIA DE LA 

FONT / MIRAMAR 

RESIDENCIAL 

2 184 

CL MUGA 
1 37 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 48 

CL NARCÍS 
1 55 

4 VALLDEMAR 
2 56 

CL NERVIÓN 
1 15 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 22 

CL NICARAGUA 
1 11 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL NOGUERA 
1 7 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 16 

CL NORUEGA 
1 33 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 38 

CL NOU 
1 13 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 12B 

RB NOVA 
1 27I 

4 LA SINIA 
2 8 

CL NÚRIA 
1 37 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 36 

CL OLIVERA 
2 12 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 1 3 

CL ORATGELL 
1 37 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 38 

PJ ORDI 
1 19 

1 
PARC EMPRESARIAL 

DE CALAFELL 2 22 

CL PABLO NERUDA 
1 43 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 44 

CL PABLO PICASSO 
1 57 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 52 

CL PACÍFIC 
1 25 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 32 

CL PAGESIA CATALANA 
1 13 

4 EL SINDICAT 
2 30 

PZ PAÏSOS CATALANS 1 2 1 L'ESTANY 

CL PALESTINA 
1 41 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 38 

CL PALLISSETA 
1 15 

4 LA BONANOVA 
2 18 

CL PANAMÀ 
1 27 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL PARAGUAI 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

AV PATAGÒNIA 
1 59 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 80 

PJ PATAGÒNIA 
1 13 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL PAU 

1 31 

3 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) / 

SEGUR DE DALT 
2 30 

PQ PAU 1 2 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

PZ PAU CASALS 1 10 2 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL 
PEDAGOGA MARTA 

MATA 

1 13 
3 EL VILARENC 

2 12 

CL PEDRERA 
1 15 

4 SEGUR DE DALT 
2 16 

CL PENYES 
1 7 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 10 

CL PEP VENTURA 
1 53 

4 EL MAS ROMEU 
2 6 

CL PERÚ 
1 39 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 40 

CL PESCADOR 
1 35 

3 EL PRAT 
2 40 

CL PETÚNIA 
1 53 

4 VALLDEMAR 
2 48 

CL PINAR 
1 17 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL PINTOR MIR 

1B 1B 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 2 

1 15 
2 

4 30 

CL PIRINEUS 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 6 

CL PISCINA 
1 11 

4 SEGUR DE DALT 
2 24 

CL PISUERGA 
1 31 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 32 

CL PO 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 6 

5 23 
2 

8 26 

CL POLÒNIA 
1 43 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 46 

CL POMPEU FABRA 
1 23 

4 
EL CLOS DEL 

RECTORET 2 24 

CL PONENT 
1 187 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 170 

PZ PORT 1 2 1 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

CL PORTUGAL 
1 13 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL POU 
1 63 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 52 

CL PRAT DE LA RIBA 
1 17 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 18 

CL PRINCIPAL 
1 51 

3 CALAFELL (POBLE) 
2 46 

CL PRIORAT 2 50 4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 

CL 
PUIG DE 

BASSEGODA 

1 79 
4 BRISES DE CALAFELL 

2 84 

CL RAFAEL CASANOVA 
1 19 

1 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 32 

CR RALET   

2 6 1 LA PLATJA DE 

CALAFELL / CALAFELL 

RESIDENCIAL / LA 

BONANOVA 

8 168 2 

CL RAMON LLULL 
1 7 

4 EL PRAT 
2 4 

CL RASA DEL MEIX 
1 19 

4 LA BONANOVA 
2 20 

CL RECTOR TRIADÓ 
1 33 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 22 

CL REPÒS 
1 43 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 44 

CL RETOMB 
1 31 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL RIBAGORÇA 
1 3 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 16 

CL RIBERA D'EBRE 
1 77 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 72 

CL RIBES DE FRESER 
1 5 

4 SEGUR DE DALT 
2 8 

PZ RICARDO LOZANO 1 74 4 EL MAS ROMEU 

CL RIN 

1 5 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 4 

7 27 
2 

6 22 

CL RIPOLLÈS 
1 15 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 20B 

CL ROINE 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 2 

5 27 
2 

4 28 

CL ROMANÍ 
1 17 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL ROMANIA 
1 37 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

CL ROSA 
1 111 

4 
VALLDEMAR / 

MONTMAR 2 132 

CL RUBÍ 
1 9 

4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL RUPERTO CHAPÍ 
1 29 

4 EL MAS ROMEU 
2 32 

CL SAL 
1 35 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 36 

CL SALARDÚ 
1 17 

4 
LES BRISES DE 

CALAFELL 2 14 

CL SALVADOR 
1 7B 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL SALVADOR ESPRIU 

1 3 
1 

L'ESTANY 
2 4 

5 15 
2 

6 16 

CR SANATORI 
1 37 

3 
EL PRAT / CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 34 

CL SANERA 
1 23 

4 LA BONANOVA 
2 32 

PJ SANT ANTONI 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 2 

3 3 
2 

4 4 

5 5 3 

CL SANT JOAN 
1 13 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

RD 
SANT MIQUEL DE 

SEGUR 

1 115 
3 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 148 

CL SANT PERE 

1 1 
1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL / EL PRAT 

2 2 

3 29 
2 

4 20 

31 49 
3 

22 68 

CL SANT RAFAEL 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL SANT TOMÀS 
1 51 

4 
LA BARONIA DEL 

MAR 2 52 

CL SANTA AGNÈS 
1 3 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

AV 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 

1 295 
4 SEGUR DE DALT 

2 324 

PJ 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 

1 13 
4 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16B 

CL SANTA OLIVA 17 23 4 
LA BARONIA DEL 

MAR 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 
1 7 

1 
EL MAS MEL 

(PLATJA) 2 4 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

9 15 
2 

6 16 

CL SEGARRA 
1 21 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 16 

CL SEGRIÀ 
1 3 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 4 

CL SEGURA 
1 15 

2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 16 

CL SENA 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 2 

5 21 
2 

4 26 

CL SERÈ 
1 29 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 34 

AV SÍNIA 
1 19 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 22 

CL SIS DE DESEMBRE 
1 15B 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 22 

CL SOL 
1 11 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL SUD 1 39 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 

CL SUD-ESTÒNIA 
1 15 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL SUÈCIA 
1 11 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL SUÏSSA 
1 29 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 36 

CL SÚRIA 
1 35 

4 
LES BRISES DE 

CALAFELL 2 34 

CL TAJO 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 10 

5 21 
2 

12 28 

CL TÀMESI 

1 9 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 2 

11 25 
2 

4 30 

CL TARRAGONA 
1 17 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

AV TARRAGONA 
1 23 

4 BELLAMAR 
2 16 

CL TARRAGONÈS 
1 5 

4 
CALAFEL 

RESIDENCIAL 2 6B 

CL TAÜLL 
1 27 

4 LES VIL·LES 
2 26 

CL TERRA ALTA 
1 51 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 52 

CL TERRA BAIXA 1 17 4 EL SINDICAT 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

2 14 

CL TERRAL DE DALT 
1 63 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 80 

CL TERRAL DE BAIX 
1 33 

4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL THOMAS EDISON 3 5 4 VALLDEMAR 

AV TIBIDABO 
1 19 

4 SEGUR DE DALT 
2 22 

CL TOMAS BRETÓN 
1 81 

4 EL MAS ROMEU 
2 98 

AV 
TORRE DELS 

ESCIPIONS 

1 121 
4 SEGUR DE DALT 

2 140 

CL TORREDEMBARRA 

1 73 

4 

CALAFELL (POBLE) / 

CALAFELL 

RESIDENCIAL 
2 54 

CL TRAMUNTANA 
1 5 

4 EL PRAT 
2 6 

CL TRANSFORMADOR 
1 7 

4 CALAFELL PARC 
14 20 

CL TREMP 2 74 4 CALAFELL PARC 

CL TULIPA 
1 25 

4 VALLDEMAR 
2 36 

CL TURQUIA 
1 39 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 42 

PJ TURQUIA 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 6 

CL TXECOSLOVÀQUIA 
1 37 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 40 

PS UNIÓ 
1 77 

4 
EL PRAT / EL 

VILARENC 2 60 

RD UNIVERSITAT 
1 73 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 78 

CL URGELL 
1 19 

4 
CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 20 

CL URUGUAI 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL VALL D'ARAN 
1 17 

4 LES VIL·LES 
2 26 

CL VALLÈS 
1 29 

4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL VENEÇUELA 
1 29 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL VENTURA GASSOL 
1 35 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 18 

CL VÍCTOR ALARI 
1 23 

4 
EL CLOS DEL 

RECTORET 2 12 

CL VÍCTOR CATALÀ 

1 7 
1 EL MAS MEL 

(PLATJA) 
2 4 

9 13 2 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi a efectes de l’aplicació de les ordenances reguladores 

de les Taxes per prestació de serveis i realització d’activitats 

 

Serveis Econòmics 

6 24 

CL VIELLA 
1 69 

4 CALAFELL PARC 
2 70 

CL VILAMAR 
1 102 

2 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 105 

AV VILARENC 
1 11 

4 EL VILARENC 
2 8 

CL VILLARROEL 
1 23 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 42 

AV VINYA LLARGA 
1 17 

4 CALAFELL (POBLE) 
2 12 

CL VIOLETA 
1 31 

4 VALLDEMAR 
2 36 

CL VISTA ALEGRE 
1 13 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

PJ VISTA ALEGRE 
42 50 

4 
LA BARONIA DEL 

MAR 0 0 

CL VÍSTULA 

1 3 
1 

SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

2 2 

5 27 
2 

4 30 

CL XALOC 
1 3 

4 EL PRAT 
2 6 

CL 
XAVIER 

MONTSALVATGE 

1 67 
4 EL MAS ROMEU 

2 66 

CL XILE 
1 33 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

PJ XILE 
1 7 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL XIPRE 
1 13 

3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

PJ XIPRER 1 4 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL XÚQUER 1 37 2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

 

Si la parcel·la té dues o més façanes o trams de carrer, s’aplicarà el valor que correspon al tram pel 

qual té accés el local. 

 

Les restant vies públiques que no estiguin expressament contemplades en la relació, es consideren de 

quarta categoria. 

 



 
 

 

 

 

 
OF2.2.1 TAXA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES  

VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 

Serveis Econòmics 

I.  Naturalesa i fet imposable 
 
ARTICLE 1 
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 allò que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de 
març, pel que 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 en les vies públiques municipals, 
que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen al que disposen els articles 
20 a 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
ARTICLE 2 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament de vehicles 
de tracció mecànica de més de dues rodes en les vies públiques d’aquest municipi, dintre de les àrees 
integrals de regulació de l’estacionament i zones d’estacionament regulat amb control horari que 
preveu l’article 21 de l’ordenança municipal de circulació.  
2. Aquestes zones seran senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades amb senyalització 
horitzontal i cada zona anirà senyalitzada amb el seu color de referència, blau o taronja. 
3. A l’efecte d’aquesta taxa es considerarà estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle, la 
duració de la qual sobrepassi els dos minuts, sempre que la immobilització no estigui motivada per 
imperatius de la circulació. 
4. A l’estacionament a les zones regulades, que constitueix el fet imposable d’aquesta taxa, s’hi 
distingeixen dos tipus de places regulades: 
a) Places de Zona Blava:  
L’estacionament en aquestes places requereix l’obtenció prèvia d’un comprovant expedit per 
l’Ajuntament. 
b) Places de Zona Taronja 
L’estacionament en aquestes places, destinades a l’ús no exclusiu de residents, requereix: 
 b.1. Per als residents, l’obtenció prèvia d’una targeta de resident i d’un comprovant. 
 b.2. Per als no residents, l’obtenció prèvia de comprovant. 
 
II. Subjecte passiu i obligació de contribuir 
 
ARTICLE 3 
1.Són subjectes passius de la taxa a títol de contribuent, els conductors que estacionin els vehicles de 
tracció mecànica en les vies públiques i zones del municipi determinades com a zones d’estacionament 
d’horari limitat. 
2. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
3. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
4. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
ARTICLE 4 
No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa: 
 
1.Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat, la 
comunitat autònoma o les entitats locals i que es destinin directament exclusivament a la realització dels 
serveis públics de la seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis, i altres que disposin de la 
identificació corresponent lliurada per l’Ajuntament per raó de les funcions a dur a terme per part dels seus 
conductors. 
Serà necessària l’aprovació expressa de dita exempció mitjançant resolució de l’alcaldia o regidoria 
delegada, amb indicació del motiu, i inclusió de les matrícules corresponents (o codi de referència) i 
nom/càrrec dels propietaris/usuaris. 



 
 

 

 

 

 
OF2.2.1 TAXA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES  

VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 

Serveis Econòmics 

2. Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, identificats externament amb 
plaques de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat. 
3. Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social i les ambulàncies. 
4. Els vehicles autotaxis quan el conductor sigui present. 
5. Els vehicles que són propietat de persones amb discapacitat física, sempre que estiguin en possessió de 
la Targeta d’Estacionament per a Persones amb mobilitat reduïda segons el Model de la Comunitat 
Europea, i la col·loquin en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui totalment visible i llegible des 
de l’exterior del vehicle. 
 
 
III.  Deute tributari 
 
ARTICLE 5 
Les tarifes a aplicar per aquesta taxa són les que es fixen a continuació: 
 
5.1 Tarifes ordinàries fixades per cada període d’estacionament 
 
CODI CONCEPTE IMPORT 

5.1.1 
Tarifa ordinària 
d’estacionament en zona 
blava 

- Durada màxima permesa per vehicle: 3 hores 
- Import: 1 euro/hora amb fraccions de 5 cèntims d’euro 

amb el temps que proporcionalment  correspongui. 
 

5.1.2 
Tarifa ordinària 
d’estacionament en zona 
taronja 

- Durada màxima permesa per vehicle: 1 setmana 
- 1 €/h amb fraccions de 5 cèntims d’euro amb el temps 

que proporcionalment  correspongui. 
- 3 €/matí (de 10 a 15h 
- 3 €/tarda (de 15 a 21h.);  
- 5 €/dia (24h.);  
- 14 €/setmana. 

 
5.2 Tarifes fixades per cada període d’estacionament amb distintiu i/o condició de vehicle resident. 
 
CODI CONCEPTE IMPORT 

5.2.1 
Tarifa vehicle resident per 
l’estacionament en zona 
blava 

- Durada màxima permesa per vehicle: 3 hores 
- Import: 0,20 euros/hora amb fraccions de 5 cèntims 

d’euro amb el temps que proporcionalment  
correspongui. 

 

5.2.2 
Tarifa vehicle resident per 
l’estacionament en zona 
taronja 

-  Durada màxima permesa per vehicle : 1 setmana 
- 0,20 €/h amb fraccions de 5 cèntims d’euro amb el 

temps que proporcionalment  correspongui. 
- 1 €/matí (de 10 a 15h.) 
- 1 €/tarda (de 15 a 21h.) 
- 1,5 €/dia (24h.) 
- 7 €/setmana 

 

5.2.3 

Tarifa vehicle resident 
que resideix en la zona i 
que no disposa de plaça 
d’aparcament en finca 
privada  per 
l’estacionament en zona 
taronja 

- Gratuït 



 
 

 

 

 

 
OF2.2.1 TAXA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES  

VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 

Serveis Econòmics 

 
 
5.3 Tarifa fixada per l’obtenció del distintiu i/o de vehicle resident 
 
CODI CONCEPTE IMPORT 
5.3.1 Tarifa credencial vehicle resident per estacionar en zona 

blava 
0 € 

5.3.2 Tarifa credencial vehicle resident per estacionar en zona 
taronja 

0 € 

 
Poden disposar de distintiu i/o condició de vehicle resident, els vehicles de ciutadans empadronats a 
Calafell o de les empreses amb seu social a Calafell que compleixin els següents requisits: no tenir cap 
deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat els seu fraccionament, ajornament o 
suspensió, i es trobin al corrent de les quotes corresponents per cadascun dels vehicles dels quals 
siguin titulars i estiguin catalogats com a turisme, furgoneta o similar en el padró municipal de l’impost 
sobre els vehicles de tracció mecànica del municipi. 
 
 
En el supòsit de vehicles que encara no constin al padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
de l’Ajuntament per ser altes noves, caldrà presentar davant les dependències del SAC de l’Ajuntament 
de Calafell la documentació del vehicle, per tal que aquest tingui incorporat a la base de dades 
corresponent del control de la zona blava i taronja, amb validesa des de la data de recepció de la 
petició. 
Si l’interessat no ho comunica a l’ajuntament, el vehicle es donarà d’alta, amb els conseqüents drets 
pel seu titular, a partir del moment de la recepció del comunicat oficial d’alta del nou vehicle de la 
Direcció General de Trànsit per part de l’Ajuntament de Calafell. 
 
5.4 Tarifa fixada per l’obtenció del distintiu i/o d’abonament d’empresa 
CODI CONCEPTE IMPORT 
5.4.1 Tarifa credencial vehicle resident per estacionar en 

zona taronja 
40 €/anuals 

 
El distintiu i/o condició d’abonament d’empresa, dóna dret a estacionar durant el període actiu de cada 
zona sense necessitat de tiquet. 
Poden disposar de distintiu i/o condició d’abonament d’empresa, els vehicles d’empreses o autònoms  
amb seu social a les vies públiques de la zona taronja de Calafell que compleixin els següents requisits: 
no tenir cap deute pendent en via executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, 
ajornament o suspensió, i es trobin al corrent de les quotes corresponents per cadascun dels vehicles 
dels quals siguin titulars i estiguin catalogats com a turisme, furgoneta o similar en el padró municipal 
de l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica del municipi. 
En el cas de la zona taronja caldrà que l’empresa estigui domiciliat en la zona regulada. 
 
5.5 Tarifa fixada per la venda de vals d’aparcament a les zones d’estacionament amb control horari 
 
CODI CONCEPTE TEMPS IMPORT 
5.5.1 Venda de vals a comerciants per estacionar en zona 

blava 
30‘ 0,20€ 

5.5.2 Venda de vals per a comerciants per estacionar en zona 
taronja 

30’ 0,20€ 

 
5.6 Tarifa especial per a vehicles classificats com “Cero emisiones” per la Direcció General de Tràfic. 
 
CODI CONCEPTE TEMPS IMPORT 



 
 

 

 

 

 
OF2.2.1 TAXA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES  

VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 

Serveis Econòmics 

5.6.1 Estacionament en places de l’area blava o taronja (per a 
no residents) 

Segons 
senyalització 

0,00€ 

5.6.2 Estacionament en places de l’àrea taronja (per a 
residents) 

temporada 0,00€ 

  
En el cas que no es pugui disposar de les dades necessàries per a la determinació de la classificació del 
vehicle, s’aplicarà la tarifa 5.1., 5.2. ó 5.4. 
 
IV. Normes de gestió de la taxa 
 
ARTICLE 6 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment d’efectuar l’aparcament d’un vehicle de 
tracció mecànica en qualsevol de les zones especialment delimitades i dins l’horari establert. 
 
ARTICLE 7 
Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el temps 
d’estacionament. 
 
V. Recaptació  
 
ARTICLE 8 
1. El pagament de la taxa s’ha d’efectuar mitjançant l’adquisició dels efectes municipals valorats o 
tiquets d’estacionament en les màquines expenedores instal·lades amb aquesta finalitat o mitjançant 
l’aplicació mòbil . 
2.  Per als usuaris de l’aplicació de dispositius mòbils no és necessari proveir-se del tiquet d’estacionament, 
ja que serà virtual i el sistema de control ja avisa als inspectors/es de la zona regulada.  
3. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en règim de “rènting” o 
“leasing”, subscrit al seu nom, hauran de sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia 
compulsada del contracte esmentat. En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, 
mitjançant contracte de “rènting” o “leasing”, subscrit a nom de l’empresa en la qual prestin els seus 
serveis, hauran de sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia compulsada del contracte 
esmentat i còpia compulsada de l’assegurança del vehicle. A tots els documents hi haurà de constar 
com a conductor habitual el sol·licitant. També hi hauran d’incloure una declaració subscrita pel 
representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle 
a la seva persona. 
4. Els distintius de residents s’atorgaran amb validesa del període que s’indiqui als mateixos i 
l’Ajuntament els remetrà d’ofici amb caràcter general o sol·licitud prèvia a aquells que reuneixin els 
requisits enumerats  en l’article 3r , apartat 2n d’aquesta Ordenança. 
5. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en règim de “rènting” o 
“leasing”, subscrit al seu nom, hauran de sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia 
compulsada del contracte esmentat. En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, 
mitjançant contracte de “rènting” o “leasing”, subscrit a nom de l’empresa en la qual prestin els seus 
serveis, hauran de sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia compulsada del contracte 
esmentat i còpia compulsada de l’assegurança del vehicle. A tots els documents hi haurà de constar 
com a conductor habitual el sol·licitant. També hi hauran d’incloure una declaració subscrita pel 
representant legal de l’empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l’adscripció del vehicle 
a la seva persona. 
6. Cada distintiu ha de dur la matrícula del vehicle incorporada. Cada vehicle disposarà d’un distintiu 
vàlid com a màxim. 

 

ARTICLE 9 



 
 

 

 

 

 
OF2.2.1 TAXA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES  

VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 

Serveis Econòmics 

1. La manca de pagament o el fet que l’estacionament del vehicle sobrepassi el temps assenyalat en el 
tiquet lliurat per la màquina expenedora constituirà infracció específica del servei, segons el Reglament 
Municipal Regulador del Servei, abans esmentat. 

2. En cas que aquesta infracció consisteixi en sobrepassar el temps assenyalat en el tiquet fins a un 
màxim de 120 minuts es podrà anul·lar la denúncia adquirint a les màquines expenedores un tiquet 
especial d’anul·lació. 
L’import d’aquest comprovant especial  és de 5 euros per a tots els vehicles i per a tots els casos. 
 

ARTICLE 10 
1. La manca de pagament o el fet que l’estacionament del vehicle sobrepassi el temps assenyalat en el 
tiquet lliurat per la màquina expenedora constituirà infracció específica del servei, segons el Reglament 
Municipal Regulador del Servei, abans esmentat. 
2.  Sens perjudici de respectar el temps màxim autoritzat d’estacionament i les altres restriccions que 
estableix el Reglament General de Circulació, les denúncies per infraccions específiques en la regulació 
de les zones d’aparcament regulat es podran anul·lar amb el pagament, a les màquines expenedores 
d’un tiquet especial d’anul·lació: 

 
 Casos Import 
a Si s’ha tret el tiquet, però s’ha excedit el temps màxim  5,00 € 

b 
Si s’ha obtingut un comprovant horari d’una zona determinada 
i s’ha estacionat en una zona diferent 

5,00 € 

c 
Si s’ha tret tiquet amb tarifa de vehicle resident sense el 
pertinent distintiu i/o condició de vehicle resident 

10,00 € 

d si no s’ha tret cap tiquet (físic o virtual) 10,00 € 
 
 
ARTICLE 11 
L’Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració, institucions i organitzacions representatives dels 
subjectes passius de les taxes amb la finalitat de simplificar-ne el compliment de les obligacions formals i 
materials derivades, o dels procediments de liquidació o recaptació. 
 
VII. Inspecció 
 
ARTICLE 12 
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 
siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores 
de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació. 
 
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 Fiscal començarà a regir a partir de l'endemà de la publicació definitiva, i 
continuarà en vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
 



 
 

 
 
 

 
OF2.2.3 TAXA DE 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 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 de la R.D.L. 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública 

per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, les normes de la 

qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.3 h) de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

Serà objecte d’aquesta exacció: 

a) L’entrada o pas de vehicles i carruatges als edificis i solars. 

b) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega de mercaderies, a 

sol·licitud d’entitats, empreses o particulars. 

c) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a la situació de vehicles de lloguer o per el 

servei d’entitats o particulars. 

d) La reserva d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a principi i final de línia de serveis regulars o 

discrecionals de viatgers. 

 

ARTICLE 3 

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial que té lloc per 

l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i la reserva 

de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, 

especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 4 

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,  a favor de les quals 

s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de 

l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització. 

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la condició 

de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades 

de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 

 

ARTICLE 5 

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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 6 

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 

sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a 

altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2.  No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
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IV.    Base imposable i deute tributari 

 

ARTICLE 7 

 
Les bases de gravamen i el deute tributari seran els que es detallen en la següent tarifa: 

Epígraf Tarifa 

1.1 Guals d’ús permanent , per cada metre lineal o fracció de reserva i any  

1.1.1. Fins a tres metres lineals 40,60 € 

1.1.2. Per cada m.l. o fracció que excedeixi els 3 m.l. 13,50 € 

1.3 Guals d’ús permanent en comunitats de propietaris, entrada de locals, garatges, 

aparcaments comercials, o altres llocs per guardar cotxes o efectuar-ne la reparació, 

per cada plaça  

40,60 € 

1.4 Guals en benzineres o estacions subministrament de carburants, per cada espai 

diferenciat del domini públic  on es realitzi l’aprofitament 
 

1.4.1. Fins a dotze metres lineals 1.510,80 € 

1.4.2. Per cada m.l. o fracció que excedeixi els 12 m.l. 125,90 € 

2. Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per reserves d’espai en la via 

pública per càrrega i descàrrega de mercaderies, o com a principi o final de línia de 

serveis regulars interurbans de transport col·lectiu de viatgers, serveis discrecionals 

d’excursions i d’agències de turisme o similars, i els aparcaments concedits a hotels i 

entitats, a l’any: 

2.1. Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit hores: 77,10 € 

2.2. Reserves permanents entre quatre i vuit hores: 49,50 € 

2.3. Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim: 33,00 € 

3. La reserva parcament per càrrega i descàrrega davant d’obres de construcció, 

reforma o enderrocament d’immobles, satisfarà la tarifa corresponent a l’epígraf 2 per 

cada metre lineal o fracció, dividida per mesos. 

4. Reserves d’espai i aparcaments per càrrega i descàrrega de mercaderies o altres 

motius, de caràcter no permanent, provocades per necessitats ocasionals, per cada 

metre lineal o fracció de calçada afectada per reserva i dia, qualsevol que sigui el 

nombre d’hores autoritzat 

a) Carrers de 1ª. Categoria 1,15 € 

b) Carrers de 2ª Categoria 0,65 € 

c) Carrers de 3ª Categoria 0,08 € 

5. Si la reserva d’espai o d’aparcament consisteix en el tancament provisional  de 

circulació d’una via pública, s’aplicaran les tarifes de l’epígraf 4 la longitud del tram de 

carrers objecte del tancament, amb els següents coeficients correctors, en funció de la 

durada del tancament 

Fins a 2 hores 0,30 € 

De més de 2 a 4 hores 0,60 € 

De més de 4 a 8 hores 0,90 € 

Més de 8 hores 1,20 € 

6. Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva d’aparcament 

a) Carrers de 1ª. Categoria 33,00 € 

b) Carrers de 2ª Categoria 27,50 € 

c) Carrers de 3ª Categoria 22,00 € 

Guals: 

Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 

corresponents   
90,00€ 

Contraguals:  

Estudis, amidaments, inspeccions, comprovacions i actuacions tècniques 

corresponents   
Exempt 
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V.  Període impositiu i acreditament  

 

ARTICLE 8 

1.  La meritació de la taxa es dóna quan s’inicia l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a 

tots els efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si aquesta es va 

sol·licitar. 

2.  Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la taxa té lloc 

quan s’inicia aquest aprofitament. 

 

ARTICLE 9  

1.  Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu ha de coincidir 

amb el determinat a la llicència municipal. 

2.  Quan l’aprofitament especial hagi estat autoritzat o prorrogar per diversos exercicis, el període 

impositiu comprèn tot l’any natural, excepte en els casos d’inici o cessament de la utilització 

privativa o de l’aprofitament especial. 

3.  En els casos d’inici de la utilització privativa o de l’aprofitament especial la taxa es calcula 

proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el del 

començament de l’aprofitament. 

 
VI.  Gestió tributària 

 

ARTICLE 10 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 

a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 

dipòsit previ. 

 

ARTICLE 11 

1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament 

del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 

obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 

a dipositar prèviament el seu import. 

2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 

l’Ajuntament. 

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després que ho sol·liciti la persona 

interessada i un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs 

de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, els efectuarà directament 

l’Administració i el seu cost anirà a càrrec de la persona interessada. Si el cost efectiu de les obres 

resultés superior a l’import del dipòsit previ o a la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

4. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns 

destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5. L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què 

es refereix aquest article. 

 

ARTICLE 12 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular 

una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament 

del domini públic i els elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del consell Executiu de la Generalitat 

336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 
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caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 

1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

 

VII.  Recaptació 

 
ARTICLE 13 

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 

corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents 

al de la sol·licitud de la llicència i autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització 

privativa que constitueix el fet imposable de la taxa, llevat del cas que s’especifica al punt següent. 

2. En els casos de sol·licitud de llicència del gual permanent, el pagament de la taxa es realitzarà en el 

termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del cinquè dia hàbil al de presentació de la sol·licitud. 

3. La concessió de la llicència esmentada a l’apartat anterior suposarà la inclusió del subjecte passiu 

en el padró corresponent. 

Un cop l’aprofitament especial hagi estat incorporat al padró corresponent, el pagament 

s’efectuarà dins els períodes de cobrament que determini l’edicte de cobrament respectiu. 

4. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de 

crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

 

ARTICLE 14 

1. L’Ajuntament confeccionarà anualment un padró o matrícula de la taxa pels aprofitaments o 

utilitzacions del domini públic autoritzats o concedits i prorrogats, on constarà la relació de 

subjectes passius, la situació i dades relatives a la utilització o aprofitament, tarifes i quantia de la 

taxa que cal satisfer. 

2. El padró o matrícula serà aprovat per decret de l’alcalde president i exposat al públic, per un 

termini de quinze dies hàbils, prèvia la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 

Província, dintre del qual els interessats podran formular les al·legacions que considerin adients. 

3. Transcorregut el període d’exposició pública s’iniciarà el període voluntari de cobrament, dins el 

termini que s’assenyali a l’edicte de cobrament, que no serà inferior a dos mesos. 

 

ARTICLE 15 

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 
VIII.  Inspecció 

 

ARTICLE 16 

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança Fiscal General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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I. Naturalesa i fet imposable 
 
ARTICLE 1 
En ús de les facultats concedides 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 R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, pel que 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, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.3 i) de l’esmentat R.D.L. 
2/2004. 
 
ARTICLE 2 
Serà objecte d’aquesta exacció l’aprofitament privatiu o especial de la via pública o de terrenys d’ús 
públic mitjançant la seva ocupació per taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
ARTICLE 3 
El fet imposable està constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent, de la via pública o béns 
d’ús públic municipal, amb algun dels elements que constitueixen l’objecte de la present Ordenança. 
 
II. Subjectes passius i responsables 
 
ARTICLE 4 
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,  a favor de les quals 
s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de 
l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització. 
 
ARTICLE 5 
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. 
 
III. Beneficis fiscals 
 
ARTICLE 6 
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris 
per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  
 
IV. Base de gravamen i deute tributari 
 
ARTICLE 7 
Es prendrà com a base de la present exacció la superfície ocupada pels elements que constitueixen 
l’objecte d’aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 8 
 
El deute tributari serà el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
Epígraf Tarifa 
1. Aprofitaments ocasionats per dies i actes determinats, per dia:  
a) Per m2 de superfície ocupada  
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1.1 Zona 1a. categoria  0,09 € 
1.2 Zona 2na.categoria  0,07 € 
1.3 Zona 3a. categoria 0,06 € 
1.4 Zona 4rta. categoria 0,05 € 
2. Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, per mes:  
a) Per m2 de superfície ocupada  
2.1 Zona 1a. categoria  1,86 € 
2.2 Zona 2na.categoria  1,33 € 
2.3 Zona 3a. categoria 0,66 € 
2.4 Zona 4rta. categoria 0,32 € 
3. Aprofitaments autoritzats per anys naturals, o per la temporada anual en què sigui 
susceptible la utilització o aprofitament: 
a) Per m2 de superfície ocupada  
3.1 Zona 1a. categoria  22,16 € 
3.2 Zona 2na.categoria  16,03 € 
3.3 Zona 3a. categoria 8,89 € 
3.4 Zona 4rta. categoria 4,44 € 
4.Tarifa mínima  
4.1 Zona 1a. categoria  75,00 € 
4.2 Zona 2na.categoria  65,00 € 
4.3 Zona 3a. categoria 55,00 € 
4.4 Zona 4rta. categoria 45,00 € 

 
ARTICLE 9 
Per l’aplicació de les tarifes de l’article anterior es tindran en compte les normes següents: 
a) Es considera que l'ocupació d'una taula amb quatre cadires és de 2 m2.  
b) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per 

obtenir la superfície ocupada. 
c) Per a la determinació de la tarifa serà d’aplicació la classificació fiscal dels carrers i vies públiques 

del poble que consta com a annex a aquesta ordenança. 
d) Quan l’ocupació es refereixi a dos o més carrers, s’acreditarà la tarifa corresponent a la categoria 

del carrer on es trobi la façana principal o, en tot cas, la del carrer de més categoria 
 
ARTICLE 10 
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de 

l’article 8. 
2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte 

d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la 
data en què es dugui a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa. 

3. Les tarifes detallades a l’article 8 tenen caràcter irreduïble per cada un dels períodes que 
s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització 
privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període. 

 
ARTICLE 11 
1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà prorrogada 

mentre l’administració municipal no n’acordi la caducitat o bé la persona interessada presenti la 
declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos que aquests hagin 
estat concedits per un període o termini determinats. 

2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 
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V.    Gestió tributària 
 
ARTICLE 12  
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 

a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 
dipòsit previ. 

 
ARTICLE 13 
1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament 

del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 
a dipositar prèviament el seu import. 

2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament. 

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després que ho sol·liciti la persona 
interessada i un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs 
de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, l’Administració els efectuarà 
directament i el seu cost anirà a càrrec de la persona interessada. Si el cost efectiu de les obres 
resultés superior a l’import del dipòsit previ o a la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

4. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns 
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5. L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què 
es refereix aquest article. 

 
ARTICLE 14 
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular 
una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament 
del domini públic i els elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del consell Executiu de la Generalitat 
336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 
caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 
1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

VI.  Recaptació 

 
ARTICLE 15 
1. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament 

practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de 
la Llei General Tributària. 

2. El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de 
crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

 
ARTICLE 16 
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
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VII.      Inspecció 
 
ARTICLE 17 
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 
siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
 
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 
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2012, i 
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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I. Fonament legal 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 RDL 2/2004, 

de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per l’ocupació de terrrenys d’ús públic amb tarimes i tribunes i altres 

elements anàlegs amb finalitat lucrativa, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 

20.3 j) de l’esmentat RDL 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

Serà objecte d’aquesta exacció l’aprofitament privatiu o especial de la via pública o de terrenys d’ús 

públic mitjançant la seva ocupació mitjançant tarimes i tribunes i d’altres instal·lacions anàlogues. 

 

ARTICLE 3 

El fet imposable està constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent, de la via pública o béns 

d’ús públic municipal, amb algun dels elements que constitueixen l’objecte de la present Ordenança. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 4 

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,  a favor de les quals 

s’atorguin les llicències per a gaudir  dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 

d’aquesta taxa.  

 

ARTICLE 5 

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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 6 

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials descrits a l’article 1 necessaris 

per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 

immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.  

 

ARTICLE 7 

El deute tributari serà el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
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Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per dia: 

Epígraf €/m2 

1. Zona 1a. categoria  0,19 € 

2. Zona 2na.categoria  0,16 € 

3. Zona 3a. categoria 0,11 € 

4. Zona 4rta. categoria 0,07 € 

5. Tarifa mínima  

      5.1. Zona 1a. categoria  75,00 € 

    5.2. Zona 2na.categoria  65,00 € 

    5.3. Zona 3a. categoria 55,00 € 

    5.4. Zona 4rta. categoria 45,00 € 

 

IV.    Normes de gestió de la taxa 

 

ARTICLE 8 

Per l’aplicació de les tarifes de l’article anterior es tindran en compte les normes següents: 

a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per 

obtenir la superfície ocupada. 

b) Per a la determinació de la tarifa serà d’aplicació la classificació fiscal dels carrers i vies públiques 

del poble que consta com a annex a aquesta ordenança. 

c) Quan l’ocupació es refereixi a dos o més carrers, s’acreditarà la tarifa corresponent a la categoria 

del carrer on es trobi la façana principal o, en tot cas, la del carrer de més categoria 

 

ARTICLE 9 

1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de 

l’article 6. 

2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte 

d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la 

data en què es dugui a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa. 

3. Les tarifes detallades a l’article 6 tenen caràcter irreduïble per cada un dels períodes que 

s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització 

privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període. 

 

V. Gestió tributària 

 

ARTICLE 10 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 

a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 

dipòsit previ. 

 

ARTICLE 11 

1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 

obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 

a dipositar prèviament el seu import. 

2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 

l’Ajuntament. 

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després que ho sol·liciti la persona 

interessada i un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs 

de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, l’Administració els efectuaran 
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directament i el seu cost anirà a càrrec de la persona interessada. Si el cost efectiu de les obres 

resultés superior a l’import del dipòsit previ o a la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

4. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns 

destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5. L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què 

es refereix aquest article. 

 

ARTICLE 12 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular 

una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament 

del domini públic i els elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del consell Executiu de la Generalitat 

336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 

caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 

1372/1986, de 12 de juny. 

3. No es consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 

si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

VI. Recaptació 

 

ARTICLE 13 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan se sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de 

l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i s’expedirà el document 

d’autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a ingressar, a l’objecte que pugui satisfer la 

quota en aquell moment o dins dels 10 dies hàbils següents. El pagament de la taxa es realitzarà a 

les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 

col·laboradores. 

3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la Taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament. 

7. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici l’expedient de 

devolució dels imports indegudament satisfets. 

 

ARTICLE 14 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

VII. Inspecció 

 

ARTICLE 15 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 
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d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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I. Naturalesa i fet imposable 
 
ARTICLE 1 
En ús de les facultats concedides 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 R.D.L. 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix la Taxa per l’ocupació de terrrenys d’ús públic amb quioscs, parades, barraques, 
casetes per venda, espectacles, atraccions així com indústries de carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.3 n) de l’esmentat R.D.L. 
2/2004. 
 
ARTICLE 2 
L’objecte de la present exacció és constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent de terrenys d’ús 
públic amb algun dels elements indicats en l’article precedent. 
 
II. Subjectes passius i fet imposable 
 
ARTICLE 3 
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,  a favor de les quals 
s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 
d’aquesta taxa.  
 
ARTICLE 4 
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. 
 

III. Beneficis fiscals 
 
ARTICLE 5 
1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 
immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

3. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
IV. Base de gravamen i deute tributari 
 
ARTICLE 6 
Es prendrà com a base de gravamen la superficie ocupada pels elements que són l’objecte de la 
present Ordenanca. 
 
ARTICLE 7 
El deute tributari serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 
 

  Epígraf Tarifa 

1 Parades i llocs de venda als mercats ambulants de Calafell Platja i Segur de Calafell.  

1.1 Per parada de 4m.l./ any 506,65 € 

1.2 Per parada de 6m.l./any 760,00 € 

1.3 Per parada de 10m.l./any 1.266,70 € 
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2 Parades, i instal·lacions desmuntables per a la venda d'articles de tota mena, espectacles, 
atraccions, jocs i altres indústries de carrer de tota mena, situats a la via pública o en 
instal·lacions municipals amb motiu de fires i festes tradicionals, per dia: 

 

2.1 Tarifa mínima  27,40 € 

2.2 A més, per m2  o fracció  1,35 € 

3 Parades i altres instal·lacions desmuntables que no siguin objecte de concessió 
administrativa, per no suposar alteració o transformació del domini públic 

 

3.2. Tarifa mínima per aprofitament autoritzat   

a) Carrers de 1ª categoria  75,00 € 

b) Carrers de 2ª categoria  65,00 € 

c) Carrers de 3ª categoria  55,00 € 

d) Carrers de 4ª categoria  45,00 € 

3.3. Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles o 
representacions 

 

3.3.1 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles o 
representacions, fins a 3.000 m2 de superfície , per dia 

200,00 € 

3.3.2 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin espectacles o 
representacions de superfície superior a 3.000 m2 de superfície , per dia 

240,00 € 

3.4 Pintors artístics, caricaturistes  

3.4.1 Per instal·lació temporada anual fins a 1,5m2 200,00 € 

3.4.2 Per instal·lació dia fins a 1,5m2 10,00 € 

3.5 Ocupació de la via pública amb caixers automàtics, màquines expenedores, jocs infantils i 
altres 

 

3.5.1 Per caixer automàtic d’entitat bancària 503,60 € 
3.5.2 Per cada contenidor de roba i similars 123,10 € 

4 Parades, instal·lacions desmuntables o camions tenda de venda ambulant, situats en 
solars o en espais oberts de la via pública degudament delimitats, regulats pel R.D.L. 
1/1993, de 9 de març, amb dret a instal·lació en les dates variables autoritzades, per any: 

 

4.1 Parades fins a 4 m2   94,36 € 

4.2 Per cada m2  o fracció e més 23,71 € 

5 Venda ambulant per mitjà de repartiment a domicili, en vehicle de motor  

5.1 Procedent de l’exterior del municipi, per vehicle i any  150,00 € 
6 Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà, de publicitat de tot tipus, en vehicles 

de motor, per dia: 
 

a) Activitats de caràcter lucratiu  47,47 € 

b) Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i culturals sense ànim de lucre 9,81 € 

7 Rodatge cinematogràfic, per dia 350,00 € 

8 Rodatge cinematogràfic en espais inclosos en el Catàleg del patrimoni municipal de 
Calafell i que són de titularitat pública.  

 

8.1 Reportatge fotogràfic  

8.1.1 Fins a 2 hores 40,00 € 

8.1.2 A partir de la 3a hora 15,00 € / 
hora 

8.2 Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i 
similars 

 

8.2.1 De caire cultural i compatible amb la visita pública  

8.2.1.1 Un dia de lloguer (12 hores màxim) 220,00 € 

8.2.1.2 Serveis de cada dia  45,00 € 

8.2.2 De caire cultural i no compatible amb la visita pública  

8.2.2.1 Un dia de lloguer (12 hores màxim) 440,00 € 

8.2.2.2 Serveis de cada dia 45,00 € 
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8.2.3 De caire comercial  

8.2.3.1 Un dia de lloguer (12 hores màxim) 750,00 € 

8.2.3.2 Serveis de cada dia 45,00 € 

8.3 Enregistraments de concerts i similars  

8.3.1 Un dia de lloguer (12 hores màxim) 750,00 € 

8.3.2 Serveis de cada dia 45,00 € 

8.4 Tarifes per a usos comercials de les reproduccions   

8.4.1 Fotografia  

8.4.1.1 Ús editorial  

 Entitats sense finalitat de lucre 25,00 € 

 Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 50,00 € 

8.4.1.2 Ús en comunicació pública  

 Entitats sense finalitat de lucre 50,00 € 

 Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 75,00 € 

8.4.1.3 Ús publicitari  

 Entitats sense finalitat de lucre 50,00 € 

 Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 100,00 € 

8.4.2 Filmacions  

8.4.2.1 Ús editorial  

 Entitats sense finalitat de lucre 50,00 € 

 Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 75,00 € 

8.4.2.2 Ús en comunicació pública  

 Entitats sense finalitat de lucre 75,00 € 

 Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 100,00 € 

8.4.2.3 Ús publicitari  

 Entitats sense finalitat de lucre 75,00 € 

 Entitats i/o empreses amb finalitat de lucre 150,00 € 

8.5 Utilització fins a dues hores dels espais per a actes diversos (casaments, noces d’or, 
activitats d’entitats de fora del municipi i/o d’empreses, etc) 

300,00 € 

9 Repartiment de publicitat, per dia:  

9.1 Publicitat manual o repartiment d'impresos en paper o a través de mecanismes 
semblants, a la via pública i de forma individualitzada 

10,00 € 

9.2 Repartiment domiciliari de publicitat o distribució mitjançant lliurament directe als 
propietaris o usuaris d'habitatges, oficines i despatxos, o la seva introducció en bústies 
individuals o col·lectius dels immobles 

10,00 € 

9.3 Publicitat lliurada mitjançant l’ ús de vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió de 
missatges publicitaris per instruments 

20,00 € 

9.4 Publicitat audiovisual i telemàtica, desenvolupada mitjançant el suport d'instruments 
audiovisuals, mecànics, elèctrics o electrònics, situats a qualsevol superfície, fixa o mòbil. 
S'hi inclourà la publicitat realitzada a través de mitjans informàtics diversos 

20,00 € 

 
10. Disposició comuna  als epígrafs 2, 3 i 4  
Les activitats a què es refereixen els epígrafs anteriors, organitzades i/o desenvolupades per 
associacions veïnals i/o per entitats, sense ànim de lucre, que vinculen la seva activitat al municipi de 
Calafell amb una finalitat popular, que siguin de caire social, cultural, política, esportiva, religiosa, o 
similar , es considerarà, d'acord amb la present ordenança, que no tenen caràcter comercial, per la 
qual cosa no satisfaran cap quantitat encara que hauran de sol·licitar igualment una autorització, 
sempre que la seva realització s’ajusti a aquestes condicions següents: 
 



 
 

 
 

 

 
OF2.2.7 TAXA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, 

CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I  
AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS 

 

Serveis Econòmics 

10.1 Que siguin desenvolupades i organitzades per les mateixes entitats a través seus mitjans propis i 
exclusius, i sempre que no cedeixin a tercers amb ànim de lucre, ni en tot ni en part, l'organització, 
gestió i/o explotació de l’activitat. 
 
10.2 Que els ingressos derivats de la realització de l’activitat reverteixin, en tot cas i sense excepció, en 
la mateixa entitat. 
 
ARTICLE 8 
Les taxes per la utilització privativa de terrenys regulats per la present Ordenança són independents i 
compatibles amb la taxa per concessió de la llicència d’obertura d’establiments. 
 
V. Normes de gestió de la taxa 
 
ARTICLE 9 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 
a) En el moment en què es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament especial. 
b) En el moment d’efectuar una utilització privativa o aprofitament especial, encara que no hagi estat 

autoritzat. 
 
ARTICLE 10 
1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de 

l’article 7. 
2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte 

d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la 
data en què es dugui a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa. 

3. Les tarifes detallades a l’article 7 tenen caràcter irreduïble per cada un dels períodes que 
s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització 
privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període. 

 
ARTICLE 11 
1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà prorrogada 

mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé la persona interessada presenti la 
declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos que aquests hagin 
estat concedits per un període o termini determinats. 

2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 
temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no presentació de la baixa 
determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

 
VI. Gestió tributària 
 
ARTICLE 12  
1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 
2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 

a la utilització privativa o l'aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 
dipòsit previ. 

 
ARTICLE 13 
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 
obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació 
i a dipositar prèviament el seu import. 

2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de reposició següents: 
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 Costos unitaris de reposició en correctes condicions del deteriorament del domini públic motivat 
per la realització d’espectacles ambulants, com són els circs, teatres i similars (incloent la retirada 
dels cartells publicitaris col·locats a les parets de les edificacions del terme municipal), per hora de 
treball d’un empleat de neteja ............39,47 euros. 

 Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament. 

 En cas d’autorització d’espectacles ambulants, a què fa referència l’epígraf 3.3 i 3.4 de les tarifes 
de l’article 7, la quantia de la garantia seria: 

 
Circs o teatres        – 1.000,00 € 
Atraccions            -     250,00 € 
Altres instal·lacions -   100,00 € 
 

3. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després de la prèvia sol·licitud de la 
persona interessada un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels 
treballs de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, l’Administració els 
efectuarà directament i el seu cost anirà a càrrec de la persona interessada. Si el cost efectiu de les 
obres resultés superior a l’import del dipòsit previ o a la garantia, s’exigirà el pagament de la 
diferència. 

4. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns 
destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5. L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què 
es refereix aquest article. 

 
ARTICLE 14 
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular 
una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament 
del domini públic i els elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del consell Executiu de la Generalitat 
336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 
caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 
1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

 
ARTICLE 15 
1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o 

aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als 
serveis, utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació de 
les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 
dades que posseeixi i de l’aplicació del índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que 
correspongui. 

 
VII.   Recaptació 
 
ARTICLE 16 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
2. Quan se sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de 

l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i s’expedirà el document 
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d’autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a ingressar, a l’objecte que pugui satisfer la 
quota en aquell moment o dins dels 10 dies hàbils següents. El pagament de la taxa es realitzarà a 
les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 
col·laboradores. 

3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la Taxa 
acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament. 

4. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici l’expedient de 
devolució dels imports indegudament satisfets. 

5. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 anteriors les 
llicències que sol·licitin les administracions públiques, els organismes i entitats autònomes, les 
empreses públiques i les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi exclusivament a 
l’Administració. 

  En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la sol·licitud. 
6. Quan el fet imposable tingui una durada superior a la anual el cobrament de les quotes successives 

serà objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada any. 
 
ARTICLE 17 
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 
Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
VIII. Inspecció 
 
ARTICLE 18 
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 
siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació. 
 
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 fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
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I. Fonament legal 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 RDL 2/2004, 

de 5 de març, pel que 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, runa, tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc., les normes de la qual 

s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.3 g) de l’esmentat RDL 2/2004 

 

ARTICLE 2 

L’objecte de la present exacció és constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent de terrenys d’ús 

públic amb algun dels elements elements indicats en l’article precedent. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

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,  a favor de les quals 

s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 

d’aquesta taxa.  

 

ARTICLE 4 

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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 

necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 

immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

IV.  Base de gravamen i deute tributari 

 

ARTICLE 6 

Es prendrà com a base de gravamen la superfície ocupada pels elements que són l’objecte de la 

present Ordenança. 

 

ARTICLE 7 

El deute tributari serà el resultat de l’aplicació de les següents tarifes: 

Epígraf Tarifa 

1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb runes, materials de construcció, 

i altres materials de qualsevol tipus 

Per m2 o fracció i dia:  

a) Carrers de 1ª categoria  0,51 € 

b) Carrers de 2ª categoria  0,36 € 

c) Carrers de 3ª categoria  0,30 € 
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d) Carrers de 4ª categoria  0,27 € 

2. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques, puntals, cavallets, 

bastides i altres instal·lacions anàlogues. 

Per m2 o fracció i dia.  

a) Carrers de 1ª categoria  0,53 € 

b) Carrers de 2ª categoria  0,38 € 

c) Carrers de 3ª categoria  0,31 € 

d) Carrers de 4ª categoria  0,28 € 

3. Quan es tracti d'ocupació de la zona peatonal de Calafell-platja, el 

preu per m2 o fracció i dia. 

1,50 € 

 

4. Ocupació del sòl de domini públic amb grues d’obres i instal·lacions semblants, per 

m2 o fracció i hora 

a) Carrers de 1ª categoria  0,53 € 

b) Carrers de 2ª categoria  0,38 € 

c) Carrers de 3ª categoria  0,31 € 

d) Carrers de 4ª categoria  0,28 € 

5. Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini públic municipal 

a) Carrers de 1ª categoria  75,00 € 

b) Carrers de 2ª categoria  65,00 € 

c) Carrers de 3ª categoria  55,00 € 

d) Carrers de 4ª categoria  45,00 € 

 

ARTICLE 8 

Per a la determinació de la tarifa serà d’aplicació la classificació fiscal dels carrers i les vies públiques del 

poble que consta com a annex a aquesta ordenança. 

Quan l’ocupació es refereixi a dos o més carrers, s’acreditarà la categoria del carrer on es trobi la 

façana principal o, en tot cas, la del carrer de més categoria. 

 

V. Normes de gestió de la taxa 

 

ARTICLE 9 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 

a) En el moment en què es concedeix la utilització privativa o l’aprofitament especial. 

b) En el moment d’efectuar una utilització privativa o aprofitament especial, encara que no s'hagi 

autoritzat. 

 

ARTICLE 10 

1. El període imposable de la taxa coincideix amb el període especificat a cada un dels epígrafs de 

l’article 7. 

2. La taxa s’acreditarà el primer dia del període imposable, llevat que es tracti del primer acte 

d’utilització privativa o aprofitament especial. En aquest últim cas, l’acreditament es produirà en la 

data en què es dugui a terme per primera vegada la utilització privativa o l’aprofitament especial 

del domini públic que constitueix el fet imposable de la taxa. 

3. Les tarifes detallades a l’article 7 tenen caràcter irreduïble per cada un dels períodes que 

s’especifiquen en l’epígraf corresponent, malgrat que s’hagi produït el cessament de la utilització 

privativa o aprofitament especial abans de la finalització del període. 

 

ARTICLE 11 

1. Una vegada la utilització o aprofitament s’hagi autoritzat o concedit, hom l’entendrà prorrogada 

mentre l’Administració Municipal no n’acordi la caducitat o bé la persona interessada presenti la 

declaració de baixa i cessament de l’aprofitament o utilització, llevat dels casos que aquests s'hagin 

concedit per un període o termini determinats. 
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2. La presentació de la declaració de baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent al que s’assenyala a l’epígraf que correspongui. La no presentació de la baixa 

determinarà l’obligació de continuar pagant la taxa. 

 

VI. Gestió tributària 

 

ARTICLE 12 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 

a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 

dipòsit previ. 

 

ARTICLE 13 

1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 

obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 

a dipositar prèviament el seu import. 

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 

l’Ajuntament. 

2. La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després que ho sol·liciti la persona 

interessada i un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs 

de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, l’Administració els efectuarà 

directament i el seu cost anirà a càrrec de la persona interessada. Si el cost efectiu de les obres 

resultés superior a l’import del dipòsit previ o a la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

3. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns 

destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

4. L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què 

es refereix aquest article. 

 

ARTICLE 14 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular 

una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament 

del domini públic i els elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del Consell Executiu de la Generalitat 

336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 

caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 

1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

 

ARTICLE 15 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o 

aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als 

serveis, les utilitzacions o els aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a 

l’aplicació de les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 

dades que posseeixi i de l’aplicació del índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que 

correspongui. 
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VII.   Recaptació 

 

ARTICLE 16 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan se sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de 

l’aprofitament, se'n declararan les característiques i s’expedirà el document d’autoliquidació on 

constarà l’import de la quota a ingressar, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment 

o dins dels 10 dies hàbils següents. El pagament de la taxa es realitzarà a les oficines de la 

Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la Taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament. 

4. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici l’expedient de 

devolució dels imports indegudament satisfets. 

5. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 anteriors les 

llicències que sol·licitin les Administracions Públiques, els organismes i entitats autònomes, les 

empreses públiques i les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi exclusivament a 

l’Administració. 

En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la      

sol·licitud. 

 

ARTICLE 17 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

VIII.     Inspecció 

 

ARTICLE 18 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 
OF2.2.9 TAXA DE L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 

QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PÚBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES 
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I. Naturalesa i fet imposable 

 

ARTICLE 1 

En ús de les facultats concedides 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 R.D.L. 2/2004, 

de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aquest 

Ajuntament estableix la Taxa per obertura de rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del 

paviment o voravia de la via pública les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20.3 f) 

de l’esmentat R.D.L. 2/2004. 

 

ARTICLE 2 

Sran objecte d’aquesta exacció, en general, totes aquelles obres que afectin terrenys i instal·lacions de 

la via pública o béns d’ús públic municipal, i en particular: 

a) Obertura de rases. 

b) Estesa de rails o carrils, cables elèctrics, conduccions subterrànies, etc. 

c) Col·locació de pals, fanals, etc. 

L’objecte de la present exacció és constituït per l’ocupació amb caràcter no permanent de terrenys d’ús 

públic amb algun dels elements elements indicats en l’article precedent. 

 

II. Subjectes passius i responsables 

 

ARTICLE 3 

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,  a favor de les quals 

s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable 

d’aquesta taxa.  

 

ARTICLE 4 

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. 

 

III. Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 

1. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan 

sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, 

necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que 

immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

2. No s’aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

IV. Base de gravamen i deute tributari 

 

ARTICLE 6 

Es prendrà com a base de gravamen la superfície de via pública ocupada pels elements que són 

l’objecte de la present Ordenança. 

 

ARTICLE 7 

El deute tributari serà el resultat d’aplicar les següents tarifes: 

Epígraf Tarifa 

1. Per metre lineal de cala, rasa fossa o excavació, quan l´amplada no passi d´1 metre. 

   1.1. Carrers de 1a. categoria  40,00 € 

   1.2. Carrers de 2a. categoria  25,00 € 
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   1.3. Carrers de 3a categoria  20,00 € 

   1.4. Carrers de 4a categoria    15,00 € 

2. Quan l´amplada de la rasa, fossa o excavació passi d´1 metre,   

   2.1 Carrers de 1a. categoria  80,00 € 

   2.2. Carrers de 2a. categoria  50,00 € 

   2.3. Carrers de 3a categoria  40,00 € 

   2.4. Carrers de 4a categoria    30,00 € 

3. Tarifa mínima per cada obertura o excavació  

   1.1 Carrers de 1a. categoria  75,00 € 

   1.2. Carrers de 2a. categoria  65,00 € 

   1.3. Carrers de 3a categoria  55,00 € 

   1.4. Carrers de 4a categoria    45,00 € 

 

ARTICLE 8 

Per a la determinació de la tarifa serà d’aplicació la classificació fiscal dels carrers i les vies públiques del 

poble que consta com a annex a aquesta ordenança. 

Quan l’ocupació es refereixi a dos o més carrers, s’acreditarà la categoria del carrer on es trobi la 

façana principal o, en tot cas, la del carrer de més categoria. 

 

V. Normes de gestió de la taxa 

 

ARTICLE 9 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir: 

a) En el moment en què es concedeix la utilització privativa o l’aprofitament especial. 

b) En el moment d’efectuar una utilització privativa o aprofitament especial, encara que no s'hagi 

autoritzat. 

 

VI. Gestió tributària 

 

ARTICLE 10 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial de la taxa. 

2. Quan per causes no imputables a la persona obligada al pagament de la taxa no es faci ús del dret 

a la utilització privativa o aprofitament especial, aquella tindrà dret a la devolució de l’import del 

dipòsit previ. 

 

ARTICLE 11  

1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 

obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 

a dipositar-ne prèviament l'import. 

2. La quantia del dipòsit previ es determinarà d’acord amb els costos unitaris de reposició següents: 

Costos unitaris de reconstrucció o reparació paviment de les 

calçades i voreres a aplicar per determinar el dipòsit previ, per m2 

Tarifa 

  1 vorera de formigó  140,80 € 

  2 vorera de llosetes  186,82 € 

  3 paviment d'aglomerat asfàltic  222,38 € 

  4 paviment de formigó  148,22 € 

  5 paviment de pedra natural 230,63 € 

Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 

l’Ajuntament. 

3.  La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc després que ho sol·liciti la persona 

interessada i un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels treballs 

de reposició o reparació. Si els treballs es consideraven deficients, l'Ajuntament els efectuarà 
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directament i el seu cost anirà a càrrec de la persona interessada. Si el cost efectiu de les obres 

resultés superior a l’import del dipòsit previ o a la garantia, s’exigirà el pagament de la diferència. 

4. Si els danys són irreparables, s'indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels béns 

destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5.  L’Ajuntament podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a què 

es refereix aquest article. 

 

ARTICLE 12 

1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic municipal, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o autorització corresponent i formular 

una declaració, segons model oficial, on constin les dades relatives a la utilització o aprofitament 

del domini públic i els elements i activitats que les provoquin. 

2. La concessió de les llicències o autoritzacions es tramitarà amb subjecció a allò que preveu el 

Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret del consell Executiu de la Generalitat 

336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels ens locals. Amb 

caràcter supletori s’aplicarà el “Reglamento de Bienes de las Entidades Locales”, aprovat per RD 

1372/1986, de 12 de juny. 

3. Hom no consentirà la realització de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 

públic si els interessats no han satisfet prèviament la taxa corresponent. 

 

ARTICLE 13 

1. L’Administració municipal pot demanar i exigir dels subjectes passius de la taxa les declaracions o 

aportacions de dades que consideri necessàries per a determinar les dades o elements referents als 

serveis, utilitzacions o aprofitaments del domini públic municipal i que calguin per a l’aplicació de 

les tarifes. 

2. En cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de les 

dades que posseeixi i de l’aplicació del índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació que 

correspongui. 

 

VII. Recaptació 

 

ARTICLE 14 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 

2. Quan se sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de 

l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i s’expedirà el document 

d’autoliquidació on hi constarà l’import de la quota a ingressar, a l’objecte que pugui satisfer la 

quota en aquell moment o dins dels 10 dies hàbils següents. El pagament de la taxa es realitzarà a 

les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a 

col·laboradores. 

3. No es resoldrà la sol·licitud de llicència sense que consti a l’expedient el pagament previ de la Taxa 

acreditada o, si és el cas, la concessió d’ajornament o fraccionament del seu pagament. 

4. Si la resolució és desfavorable, els Serveis Financers procediran a tramitar d’ofici l’expedient de 

devolució dels imports indegudament satisfets. 

5. Queden excloses del procediment general d’autoliquidació establert als apartats 3 i 4 anteriors les 

llicències que sol·licitin les Administracions Públiques, els Organismes i entitats Autònomes, les 

Empreses Públiques i les societats mercantils el capital social de les quals pertanyi exclusivament a 

l’Administració. 

En aquests supòsits es practicarà la liquidació per ingrés directe un cop s’hagi resolt la sol·licitud. 

 

ARTICLE 15 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
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VIII.     Inspecció 

 

ARTICLE 16 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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Article 1 

En ús de les facultats concedides 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 que 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 determinats espais 

municipals, amb motiu de la celebració d’unions en matrimoni, unions estables de parella i 

benvingudes a la societat, les normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 i 20 de l’esmentat 

Reial decret legislatiu 2/2004. 

 

Article 2 

El fet imposable està constituït per l’ús o l’aprofitament, amb caràcter privatiu, d’espais municipals per 

qualsevol parella de ciutadans, exclusivament amb motiu de la celebració d’unions en matrimoni, 

unions estables de parella i benvingudes a la societat. 

 

Article 3 

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques a què es refereix 

l’article 35 de la Llei General Tributària, que volen celebrar, d’unions en matrimoni, unions estables de 

parella i benvingudes a la societat, en algun espai d’aquest Ajuntament, o de l’Organisme Autònom 

Municipal Fundació Castell de Calafell, i així ho han sol·licitat expressament. 

 

Article 4 

1.  La responsabilitat tributària s’exigirà en els casos i d’acord amb els procediments previstos a la Llei 

General Tributària. 

2.  Els successors en les obligacions tributàries pendents seran igualment els previstos en la Llei General 

Tributària. 

3. 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 

No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

Article 6 

El deute tributari serà el resultat d’aplicar les següents tarifes: 

a)  

Epígraf Tarifa 

 Dilluns a 

divendres 

Dissabte/Diumenges/Fest

ius 

Sala de Plens 60 € 75 € 

Antiga Sala de Plens. Plaça Catalunya 1(*) GRATUÏT GRATUÏT 

Celler de Cal Bolavà 60 € 75 € 

Castell de Calafell 110 € 130 € 

Ciutadella Ibèrica 110 € 130 € 

Casa Barral 110 € 130 € 

Ermita 110 € 130 € 

Confraria de Pescadors 110 € 130 € 

Cinema Iris 60 € 75 € 

Sala d’actes Dependències Municipals de Segur de 

Calafell 
60 € 75 € 

 (*) En horari d’atenció presencial del Servei d’Atenció al Ciutadà. 

 

b) Poden gaudir d’una reducció del 25% en el preu de la tarifa aplicable, aquelles parelles 

que acreditin estar en situació d’atur i no siguin preceptores de cap prestació, ajut i/o 

subsidi d’atur. 
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Article 7 

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment de la presentació de la sol·licitud per fer 

la d’unions en matrimoni, unions estables de parella i benvingudes a la societat, en un espai, una hora 

i un dia determinats. 

 

Article 8 

Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’ús dels espais municipals no es pugui dur a terme, 

serà procedent la devolució de l’import corresponent, en els termes establerts en aquest article. 

Donaran dret a la devolució del 100% de l’import de la taxa abonada les anul·lacions presentades amb 

una anticipació mínima de 3 mesos respecte a la data de celebració d’unions en matrimoni, unions 

estables de parella i benvingudes a la societat.  

En els casos en els que es sol·liciti l’anul·lació entre 1 i 2 mesos anteriors a la data de celebració  

d’unions en matrimoni, unions estables de parella i benvingudes a la societat, només es retornarà el 

50% de l’import de la taxa abonada.  

No serà procedent la devolució de la taxa en aquells casos en els que es comuniqui l’anul·lació amb 

una anterioritat inferior a un mes respecte la data de celebració  d’unions en matrimoni, unions 

estables de parella i benvingudes a la societat. 

 

Article 9 

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles, si s’escau, sense perjudici d'aquelles que 

s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la instrucció de l’expedient previ a la 

celebració  d’unions en matrimoni, unions estables de parella i benvingudes a la societat i l’autorització 

de la seva celebració. 

 

Article 10 

El pagament de la taxa es realitzarà per autoliquidació en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de 

l’espai municipal, amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data de la celebració d’unions en 

matrimoni, unions estables de parella i benvingudes a la societat. 

 

Article 11 

El pagament de la taxa es farà efectiu a les oficines de la Tresoreria municipal o a les entitats de crèdit 

que l’Ajuntament designi com a col·laboradores. 

 

Article 12 

La falta de pagament de la taxa corresponent donarà lloc, si s’escau, a la revocació de l'autorització 

administrativa concedida per efectuar la utilització privativa o l'aprofitament especial de què es tracti. 

 

Article 13 

1.  Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament del 

domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, estarà 

obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o reparació i 

a dipositar prèviament el seu import. 

2. Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de  

l’Ajuntament o de l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell. 

3.  Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al valor dels 

béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

4.  L’Ajuntament i l’Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell no podran condonar 

totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a què es refereix aquest article. 

 

Article 14 

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 

lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l’Ordenança 

Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació. 
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Article 15 

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, de les estatals 

reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, i amb l’Ordenança Fiscal General de 

Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

 

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 TRANSITÒRIA 

No s’exigirà la taxa en aquells supòsits en què la sol·licitud de la celebració d’unions en matrimoni, 

unions estables de parella i benvingudes a la societat s’hagi presentat abans de l’entrada en vigor 

d’aquesta Ordenança. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2017, i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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ARTICLE 1 - 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 2 - 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. L'aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de 

subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el sòl, 

subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les 

xarxes.  

3. 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. 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa la exclusió expressa de l’exacció 

d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl 

o volada de les vies públiques municipals, necessaris per la prestació dels serveis de 

subministraments d’interès general. 

 

ARTICLE 3 - 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. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o 

entitats explotadores de serveis a què es refereix l'apartat anterior, tant si són titulars de les 

corresponents xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments com si, no sent titulars 

de dites xarxes, ho són de drets d'ús, accés o interconnexió a les mateixes.  

3. 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. 

4. 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 4 - 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.  
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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: 

a) 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:  

- Quan s'ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 

sancions.  

- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries acreditades, 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.  

b) Els integrants de l’administració concursa’l i els liquidadors de societats i entitats que no 

haguessin realitzat les gestions necessàries pel compliment de les obligacions tributàries 

acreditades amb anterioritat. 

7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei 

general tributària. 

 

 

ARTICLE 5- Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. 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 3 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 
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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. 

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 6 - 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’iniciï 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 7 - Règim de declaració i d'ingrés. Altres serveis. 

1.  Respecte als serveis de subministraments regulats a l'article 6e 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.  
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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 

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 6.3 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 6.3 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 6.2 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.  

  

ARTICLE 8 - 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 – Actualització dels paràmetres de l'article 5. 

Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres Cmf, Cmm, NH, 

Nt, NH si així procedeix. 

Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d'aplicació els paràmetres establerts per a 

l'exercici 2009. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA - Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

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

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

legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 

d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 

produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir de l’endemà de la publicació definitiva, i continuarà 

en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 
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SVP DENOMINACIO CARRER Nº POLICIA 
CAT. CAT. 

UNITAT DE POBLACIÓ 
I II 

CL AIRE 
1 7 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL ALASKA 
1 5 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL ALBÀNIA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 20 

PZ ALCALDE ROMEU 1 15 3 4 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL ALCANAR 
1 5 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 6 

CL ALCOVER 1 21 3 4 LA BONANOVA 

AV ALEMANYA 
1 87 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 100 

CL ALFONS MAÑÉ 
1 23 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 16 

UR ALORDA PARC 0 0 3 4 ALORDA PARC 

CL ALP 
1 39 

3 4 CALAFELL PARC 
2 50 

CL ALTAFULLA 
1 47 

3 4 BELLAMAR / BELLAMEL 
2 30 

CL AMADEU VIVES 
1 51 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 4 

PZ AMÈRICA 1 2 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL AMETLLA DE MAR 
1 7 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL AMETLLER 
1 11 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL ANDALUSIA 
1 19 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 38 

CL ANDORRA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

CL ANETO 
1 9 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL ÀNGEL GUIMERÀ 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 2 

3 31 
3 3 

4 30 

AV ANGLATERRA 
1 87 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 110 

CL ANTILLES 
1 73 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 70 

PJ ANTILLES 
1 9 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 10 

CL ANTISTIANA 
1 33 

3 4 LA BONANOVA 
2 26 

CL ANTONI ALMAZOR 1 23 3 4 SEGUR DE CALAFELL 
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2 26 (PLATJA) 

CL ANTONI GAUDÍ 
1 45 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 54 

CL ARBOÇ 
1 15 

3 4 CALAFELL PARC 
2 22 

AV ARGENTINA 
1 63 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

CL ATLÀNTIC 
1 33 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 34 

CL ÀUSTRIA 
1 63 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 64 

CL BAGÀ 
1 3 

3 4 CALAFELL PARC 
2 4 

CL BAGES 
1 21 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 24 

CL BAIX PENEDÈS 
1 69 

3 4 
CALAFELL (POBLE) / LA 

MASIA DE LA FONT 2 88 

CL BAIXADOR 
1 123 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 4 

PJ BAIXADOR 
1 5 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 4 

PZ BAIXADOR 1 2 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

CL BARCA 
1 15 

3 4 EL PRAT 
2 20 

CL BARCELONA 
1 43 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 50 

CR BARCELONA 

1 163 

3 4 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) / SEGUR 

DE CALAFELL (PLATJA) 
2 174 

AV BARCELONA 
1 19 

3 4 BELLAMAR 
2 20 

CL BARCELONÈS 
1 45 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 44 

CL BARCELONETA 
1 23 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 22 

CL  BASSA MIQUELA 
1 83 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 2 36 

CL BÈLGICA 
1 27 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL BELLAVISTA 
1 75 

3 4 CALAFELL PARC 
2 76 

CR BELLVEI 0 0 3 4 CALAFELL (POBLE) 

CL BERGUEDÀ 
1 3 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 4 

CL BESÒS 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 26 

CL BISBE CATALÀ 
1 57 

3 3 
CALAFELL (POBLE) / EL 

CLOS DEL RECTORET 2 36 
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PJ BLAT 
1 23 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 2 16 

CL BOÍ 
1 57 

3 4 LES VIL·LES 
2 54 

CL BOLÍVIA 
1 57 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

RD BONANOVA 
1 21 

3 4 LA BONANOVA 
2 4 

CL 
BONAVENTURA CARLES 

ARIBAU 

1 27 
3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 

2 28 

CL BRASIL 
1 29 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL BRUC 
1 53 

3 4 BELLAMAR 
2 46 

CL BULGÀRIA 
1 9 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL CADAQUÉS 
1 23 

3 4 BRISES DE CALAFELL 
2 26 

CL CADÍ 
1 29 

3 4 CALAFELL PARC 
2 28 

CL CAIGUTS 
1 5 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 6 

CL CAMÍ ALT  
1 17 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 22 

CL  CAMÍ DE VILANOVA 1 11 3 4 BELLAMAR 

CL CAN PAPIOL 
1 17 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 20 

CL CANADÀ 
1 65 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 64 

CL CANIGÓ 
1 3 

3 4 EL CLOS DEL RECTORET 
2 24 

CL CANTÀBRIC 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 10 

CL CARLES BARRAL 
1 15 

3 4 L'ESTANY 
2 16 

CL CARME 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 

2 2 

3 21 
2 2 

2B 20 

23 53 
3 3 

22 42 

CL CARMEN DESVALLS 
1 31 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 28 

PJ CASTELL 
1 13 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 4 

CL CASTELLANA 
1 5 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 6 

AV CATALUNYA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 
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25 73 
3 4 

26 78 

PZ CATALUNYA 1 31 3 4 CALAFELL (POBLE) 

CL CAU FERRAT 
1 23 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 18 

CL CEBRIÀ DE MONTOLIU 
1 11 

3 4 LA BONANOVA 
2 14 

AV CENTRAL 
1 75 

3 4 CALAFELL PARC 
2 70 

CL CEP 
1 11 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL CERDANYA 
1 17 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 16 

CL CIRCUMVAL·LACIÓ 
1 91 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 78 

PJ CIVADA 
1 13 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 2 14 

CL CLAVELL 
1 43 

3 4 
VALLDEMAR / 

MONTMAR 2 44 

CL CLOS DEL BECO 
1 21 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 32 

CL CLOS DEL RECTORET 
1 23 

3 4 EL CLOS DEL RECTORET 
2 24 

CL COBERTERA 
1 25 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 2 14 

PZ COLOM 1 7 3 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL COLÒMBIA 
1 31 

3 3 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 34 

AV 
COMTE GÓMEZ DE 

ORBANEJA 

1 181 
3 3 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 146 

CL 
COMTESSA DEL CASTELL 

DE LA MOTA 

1 59 
3 3 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 20 

CL CONSELL 
1 3 

2 2 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 4 

PZ CONSTITUCIÓ 1 6B 3 3 CALAFELL (POBLE) 

CL COSME MAINÉ 
1 37 

3 3 CALAFELL (POBLE) 
2 24 

AV COSSETÀNIA 
1 113 

2 2 
L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) 2 134 

RB COSTA DAURADA 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE 

CALAFELL 

2 4 

6 30 3 3 

3 13 3 4 

CL COSTA RICA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL COSTES DEL GARRAF 
1 107 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 116 

CL CREMADELL 1 167 3 4 EL MAS MEL 
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2 134 (MUNTANYA) 

CL CUNIT 
1 31 

3 4 BELLAMAR 
2 32 

CL CÚSPIDE 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL DÀLIA 
1 97 

3 4 VALLDEMAR 
2 120 

CL DAVID DE MAS 
1 67 

2 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 66 

CM DE L’ESCARNOSA 
1 7 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 6 

CL DELTA DE L'EBRE 
1 85 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 64 

CL DEVESA DE GIRONA 
1 117 

3 4 BRISES DE CALAFELL 
2 148 

AV 
DIAGONAL DE LA 

BONANOVA 

1 37 
3 4 LA BONANOVA 

2 30 

CL DINAMARCA 
1 15 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL DOCTOR DACHS 
1 35 

3 3 
LA PLATJA DE 

CALAFELL 2 30 

CL DOCTOR TRUETA 
1 45 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 56 

CL DOCTOR VANDELLÒS 
1 37 

3 4 LA MASIA DE LA FONT 
2 30 

CL DUERO 1 27 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

CL DUESAIGÜES 
1 79 

3 4 BELLAMAR / BELLAMEL 
2 70 

CL EBRE 
1 27 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 32 

CL EDUARD TOLDRÀ 
2 4 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 70 

PZ ELCANO 1 6 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL EMIGDIO RODRÍGUEZ PITA 
1 71 

2 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 74 

CL EMPÚRIES 
1 11 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 12 

CL ENRIC GRANADOS 
1 77 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 100 

CL ENRIC MORERA 
1 23 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 80 

CL EQUADOR 
1 9 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 20 

PZ ERES 1 3 3 4 CALAFELL (POBLE) 

CL ESBARZER 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL ESGLÉSIA 1 21 3 4 CALAFELL (POBLE) 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

2 14 

AV ESPANYA 
1 441 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 392 

PZ ESPANYA 1 7 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL ESPLUGUES 
1 35 

3 4 BELLAMAR 
2 42 

CL ESPOT 
1 7 

3 4 BRISES DE CALAFELL 
2 11 

CL EST 
1 37 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 40 

CR ESTACIÓ 
1 17 

3 4 EL PRAT 
2 20 

PZ ESTACIÓ 1 5 3 4 EL PRAT 

CL ESTANY 
1 3 1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 
5 21 3 3 

CL ESTATS UNITS 
1 47 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 52 

CL ESTÒNIA 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 10 

CL FARIGOLA 
1 5 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 6 

CL FERRADURA 
1 53 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 50 

CL FERRAN SOR 
1 109 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 144 

PJ FERROCARRIL 1 33 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

CL FINLANDIA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL FOIX 
1 33 

3 4 BELLAMAR / BELLAMEL 
2 36 

CL FORANELL 
1 77 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 76 

AV FRANÇA 
1 93 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 90 

CL FRANCESC BONJOCH 

1 3 
2 2 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 4 

5 9 
3 3 

6 8 

CL FREDERIC MISTRAL 
1 39 

3 4 LA BONANOVA 
2 42 

CL FREDERIC MOMPOU 
1 29 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 20 

CL GANDESA 
1 9 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL GARBÍ 
1 3 

3 4 EL PRAT 
2 4 

PJ GARBÍ 1 13 3 4 SEGUR DE DALT 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

2 10 

CL GARDÈNIA 
1 13 

3 4 VALLDEMAR 
2 10 

CL GARONA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 24 

CL GARRIGUES 
1 17 

3 4 LES VIL·LES 
1 28 

PJ GARROFER 
1 13 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 2 16 

CL GARROTXA 
1 17 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 20 

CL GEGANTS PERE I CARME 
1 13 

3 4 EL VILARENC 
2 14 

AV GENERALITAT 
1 15 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 16 

CL GESSAMÍ 
1 43 

3 4 VALLDEMAR 
2 48 

CL GINESTA 
1 39 

3 4 VALLDEMAR 
2 40 

CL GIRONA 
1 29 

3 4 BELLAMAR / BELLAMEL 
2 46 

CL GIRONÈS 1 19 3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL GLADIOL 
1 63 

3 4 VALLDEMAR 
2 66 

CL GRÈCIA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

CL GREGAL 
1 7 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 14 

CL GUADALQUIVIR 
1 29 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 26 

CL GUAIANES 
1 25 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL GUÀRDIES 
1 11 

3 4 LA BONANOVA 
2 16 

CL GUATEMALA 
1 15 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL HOLANDA 
1 31 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL HONDURES 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL HONGRIA 
1 45 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 48 

CL HORTA 
1 51 

3 4 BELLAMAR 
2 38 

CL HOSTAL 
1 7 

3 4 EL VILARENC 
2 14 

CL IBERS 
1 31 

3 4 BELLAMEL 
2 10 

CL IGUALADA 1 13 3 3 LA PLATJA DE CALAFELL 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

2 14 

CL ILLES FILIPINES 
1 37F 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 44 

CL IRLANDA 
1 35 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL ISAAC ALBÉNIZ 
1 175 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 86 

CL ISLÀNDIA 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 14F 

CL ITÀLIA 
1 61 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

CL IUGOSLAVIA 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL JACINT VERDAGUER 
1 15 

3 3 LA PLATJA DE CALAFELL 
2 16 

CM JAN RION 1 19 1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 

CL JAUME JANÉ 
1 29 

3 3 LA PLATJA DE CALAFELL 
2 16 

CL JAUME PALLARÈS 
1 41 

3 4 
EL PRAT / CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 8 

CL JAUME RAFEL 
1 33 

3 4 LA MASIA DE LA FONT 
2 32 

CL JESÚS 
1 93 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 50 

CL JOAN MARAGALL 
1 47 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 52 

CL JOAN MIRÓ 
1 17 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 16 

CL JOAN NIN 
1 7 

3 4 EL PRAT 
2 6 

CL JOAN SALVAT-PAPASSEIT 
1 27 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 32 

CL JOANOT MARTORELL 
6 23 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 24 

CL 
JOAQUIM DOMÈNECH 

CASTEL 

1 33 
3 4 

COMAFARELLA / EL 

MAS MEL (MUNTANYA) 2 44 

CL JOAQUÍN RODRIGO 
1 49 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 46 

CL JORDI GARÍ 
1 59 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 56 

PZ JOSEP ANSELM CLAVÉ 1 28 3 4 EL MAS ROMEU 

CL JOSEP BARGÉS I BARBA 
1 7 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 10 

CL JOSEP CARNER 
1 27 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 28 

CL JOSEP ITURBI 
1 31 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 32 

CL JOSEP LLUIS DE LA ROSA 1 35 3 4 COMAFARELLA / EL 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

2 42 MAS MEL (MUNTANYA) 

CL JOSEP M. JUNCADELLA 
1 65 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 72 

CL JOSEP PLA 
1 17 

3 4 
L'ESTANY / EL MAS MEL 

(PLATJA) 2 20 

CL JOSEP VICENC FOIX 
1 31 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 29 

CL JULI GARRETA 
1 29 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 20 

AV LITUÀNIA 
1 101 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 58 

PJ LITUÀNIA 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL LLEBEIG 
1 95 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 104 

AV LLEIDA 
1 25 

3 4 BELLAMAR 
2 16 

CL LLESSUI 
1 65 

3 4 CALAFELL PARC 
2 42 

CL LLEVADORA MARIA VIVES 
1 21 

3 4 LA MASIA DE LA FONT 
2 12 

CL LLEVANT 
1 43 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL LLIRI 
1 47 

3 4 VALLDEMAR 
2 42 

CL LLOBREGAT 
1 15 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 18 

CL LLORENC VILLALONGA 
1 15 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 16 

CL LLUÍS COMPANYS 1 100 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

PZ LLUÍS MILLET 1 8 3 4 EL MAS ROMEU 

CL LOIRA 
1 21 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 22 

CL LUXEMBURG 
1 11 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

CL MAESTRO SERRANO 
1 49 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 46 

CL MAJOR 
1 51 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 30 

PZ MAJOR 1 6 3 4 CALAFELL (POBLE) 

PR MAJOR 
1 7 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 14 

CJ MAJOR 
1 3 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL MALLORCA 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 2 

3 17B 
2 2 

4 22 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

19 49 
3 3 

24 44 

PJ MALLORCA 
1 5B 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 10 

CL MANUEL BENET ORTIZ 2 16 3 4 L'ESTANY 

CL MANUEL DE FALLA 
1 73 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 60 

CL MANUEL SOLER 
1 31 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 36 

CL MANZANARES 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 8 

CL MAR 
1 47 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 54 

AV MARCA HISPÀNICA 
1 251 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 236 

PJ MARCA HISPÀNICA 
1 9 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 6 

CL 
MARE DE DÉU DE LA 

COVA 

1 15 
3 4 EL CLOS DEL RECTORET 

2 56 

CL MARESME 
1 65 

3 4 LA MASIA DE LA FONT 
2 58 

CL MARGALLÓ 
1 25 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 22 

CL MARGARIDA 
1 31 

3 4 VALLDEMAR 
2 30 

CL MARIA DESVALLS 
1 29 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 30 

PZ MARIANO SOLER 1 2 3 4 CALAFELL (POBLE) 

CL MARINADA 
1 61 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 60 

PS 
MARÍTIM DE SANT JOAN 

DE DÉU 

1 119 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

/ L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) / SEGUR 

DE CALAFELL (PLATJA) 

120 305 3 4 

CL MARQUÈS DE SAMÀ 
1 19 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL MARTA MORAGAS 
1 29 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 32 

CL MÀRTIRS 
1 21 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 20 

CL MAS CANYÍS 

1 29 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 
1 10 

2 6 

CL MASIA DE LA SÍNIA 
1 3 

3 4 LA SINIA 
2 6 

AV MEDITERRANI 
1 25 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 40 

PZ MEDITERRANI 1 5 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

CL MÈDOL 
1 11 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 14 

PZ MERCAT 1 2 3 4 LA PLATJA DE CALAFELL 

CL MERCÈ RODOREDA 
1 13 

3 4 L'ESTANY 
2 30 

CL MESTRAL 
1 33 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 38 

CL MÈXIC 
1 89 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 92 

CL MIGJORN 
1 77 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 76 

PZ MIL·LENARI 1 2 3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 

CL MILÀ I FONTANALS 
1 23 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 20 

CL MIÑO 
1 25 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 22 

CL MIRADOR DEL ROMANÍ 1 45 3 4 LA BONANOVA 

CL MIRAMAR 
1 37 

3 4 
MIRAMAR RESIDENCIAL 

/ LA BONANOVA 2 36 

CL MOLÍ DEL BLANQUET 
1 11 

3 4 EL PRAT / EL VILARENC 
2 22 

CL MOLINA 
1 13 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 14 

PJ MOLINA 
1 7 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL MÒNACO 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL MONTPAÓ 
1 71 

3 4 CALAFELL PARC 
2 70 

CL MONTSERRAT 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 

2 4 

1B 17 
2 2 

6 16 

19 39 
3 3 

18 46 

CL MONTSIÀ 
1 19 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 24 

CL MONTURIOL 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 2 

3 29 
3 3 

4 46 

AV MOSSÈN JAUME SOLER 

1 14 3 3 
LA PLATJA DE CALAFELL 

/ L'ESTANY / EL MAS 

MEL (PLATJA) 

15 18 2 2 

19 47 3 3 

49 108 3 4 

RB MOSSÈN JAUME TOBELLA 

1 111 

3 3 

CALAFELL (POBLE) / LA 

MASIA DE LA FONT / 

MIRAMAR RESIDENCIAL 
2 184 

CL MUGA 1 37 1 1 PARC EMPRESARIAL DE 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

2 48 CALAFELL 

CL NARCÍS 
1 55 

3 4 VALLDEMAR 
2 56 

CL NERVIÓN 
1 15 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 22 

CL NICARAGUA 
1 11 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL NOGUERA 
1 7 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 16 

CL NORUEGA 
1 33 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 38 

CL NOU 
1 13 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 12B 

RB NOVA 
1 27I 

3 4 LA SINIA 
2 8 

CL NÚRIA 
1 37 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 36 

CL OLIVERA 
2 12 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 1 3 

CL ORATGELL 
1 37 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 38 

PJ ORDI 
1 19 

1 1 
PARC EMPRESARIAL DE 

CALAFELL 2 22 

CL PABLO NERUDA 
1 43 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 44 

CL PABLO PICASSO 
1 57 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 52 

CL PACÍFIC 
1 25 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 32 

CL PAGESIA CATALANA 
1 13 

3 4 EL SINDICAT 
2 30 

PZ PAÏSOS CATALANS 1 2 3 4 L'ESTANY 

CL PALESTINA 
1 41 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 38 

CL PALLISSETA 
1 15 

3 4 LA BONANOVA 
2 18 

CL PANAMÀ 
1 27 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL PARAGUAI 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

AV PATAGÒNIA 
1 59 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 80 

PJ PATAGÒNIA 
1 13 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL PAU 

1 31 

3 4 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) / SEGUR 

DE DALT 
2 30 

PQ PAU 1 2 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

PZ PAU CASALS 1 10 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL 
PEDAGOGA MARTA 

MATA 

1 13 
3 4 EL VILARENC 

2 12 

CL PEDRERA 
1 15 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 16 

CL PENYES 
1 7 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 10 

CL PEP VENTURA 
1 53 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 6 

CL PERÚ 
1 39 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 40 

CL PESCADOR 
1 35 

3 4 EL PRAT 
2 40 

CL PETÚNIA 
1 53 

3 4 VALLDEMAR 
2 48 

CL PINAR 
1 17 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL PINTOR MIR 

1B 1B 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 2 

1 15 
3 3 

4 30 

CL PIRINEUS 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 6 

CL PISCINA 
1 11 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 24 

CL PISUERGA 
1 31 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 32 

CL PO 
1 23 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 26 

CL POLÒNIA 
1 43 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 46 

CL POMPEU FABRA 
1 23 

3 4 EL CLOS DEL RECTORET 
2 24 

CL PONENT 
1 187 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 170 

PZ PORT 1 2 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

CL PORTUGAL 
1 13 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL POU 
1 63 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 52 

CL PRAT DE LA RIBA 
1 17 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 18 

CL PRINCIPAL 
1 51 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 46 

CL PRIORAT 2 50 3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 

CL PUIG DE BASSEGODA 
1 79 

3 4 BRISES DE CALAFELL 
2 84 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

CL RAFAEL CASANOVA 
1 19 

3 3 LA PLATJA DE CALAFELL 
2 32 

CR RALET   

2 6 1 1 LA PLATJA DE CALAFELL 

/ CALAFELL 

RESIDENCIAL / LA 

BONANOVA 

8 26 3 3 

28 168 3 4 

CL RAMON LLULL 
1 7 

3 4 EL PRAT 
2 4 

CL RASA DEL MEIX 
1 19 

3 4 LA BONANOVA 
2 20 

CL RECTOR TRIADÓ 
1 33 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 22 

CL REPÒS 
1 43 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 44 

CL RETOMB 
1 31 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 30 

CL RIBAGORÇA 
1 3 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 16 

CL RIBERA D'EBRE 
1 77 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 72 

CL RIBES DE FRESER 
1 5 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 8 

PZ RICARDO LOZANO 1 74 3 4 EL MAS ROMEU 

CL RIN 
1 27 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 22 

CL RIPOLLÈS 
1 15 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 20B 

CL ROINE 
1 27 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 28 

CL ROMANÍ 
1 17 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 24 

CL ROMANIA 
1 37 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL ROSA 
1 111 

3 4 
VALLDEMAR / 

MONTMAR 2 132 

CL RUBÍ 
1 9 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL RUPERTO CHAPÍ 
1 29 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 32 

CL SAL 
1 35 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 36 

CL SALARDÚ 
1 17 

3 4 LES BRISES DE CALAFELL 
2 14 

CL SALVADOR 
1 7B 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL SALVADOR ESPRIU 
1 15 

3 4 L'ESTANY 
2 16 

CR SANATORI 
1 37 

3 4 
EL PRAT / CALAFELL 

RESIDENCIAL 2 34 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

CL SANERA 
1 23 

3 4 LA BONANOVA 
2 32 

PJ SANT ANTONI 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 2 

3 5 
3 3 

4 4 

CL SANT JOAN 
1 13 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

RD SANT MIQUEL DE SEGUR 
1 115 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 148 

CL SANT PERE 

1 1 
1 1 

LA PLATJA DE CALAFELL 

/ EL PRAT 

2 2 

3 41 
2 2 

2B 46 

43 49 
3 4 

48 68 

CL SANT RAFAEL 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL SANT TOMÀS 
1 51 

3 4 LA BARONIA DEL MAR 
2 52 

CL SANTA AGNÈS 
1 3 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 4 

AV 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 

1 295 
3 4 SEGUR DE DALT 

2 324 

PJ 
SANTA MARIA DE 

MONTSERRAT 

1 13 
3 4 

SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16B 

CL SANTA OLIVA 17 23 3 4 LA BARONIA DEL MAR 

CL SANTIAGO RUSIÑOL 
1 15 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 16 

CL SEGARRA 
1 21 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 16 

CL SEGRIÀ 
1 3 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 4 

CL SEGURA 
1 15 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 16 

CL SENA 
1 21 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 26 

CL SERÈ 
1 29 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 34 

AV SÍNIA 
1 19 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 22 

CL SIS DE DESEMBRE 
1 15B 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 22 

CL SOL 
1 11 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 8 

CL SUD 1 39 3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 

CL SUD-ESTÒNIA 
1 15 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

 

CL SUÈCIA 
1 11 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL SUÏSSA 
1 29 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 36 

CL SÚRIA 
1 35 

3 4 LES BRISES DE CALAFELL 
2 34 

CL TAJO 
1 21 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 28 

CL TÀMESI 
1 25 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 30 

CL TARRAGONA 
1 17 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 18 

AV TARRAGONA 
1 23 

3 4 BELLAMAR 
2 16 

CL TARRAGONÈS 
1 5 

3 4 CALAFEL RESIDENCIAL 
2 6B 

CL TAÜLL 
1 27 

3 4 LES VIL·LES 
2 26 

CL TERRA ALTA 
1 51 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 52 

CL TERRA BAIXA 
1 17 

3 4 EL SINDICAT 
2 14 

CL TERRAL DE DALT 
1 63 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 80 

CL TERRAL DE BAIX 
1 33 

3 4 
EL MAS MEL 

(MUNTANYA) 2 4 

CL THOMAS EDISON 3 5 3 4 VALLDEMAR 

AV TIBIDABO 
1 19 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 22 

CL TOMAS BRETÓN 
1 81 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 98 

AV TORRE DELS ESCIPIONS 
1 121 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 140 

CL TORREDEMBARRA 
1 73 

3 4 
CALAFELL (POBLE) / 

CALAFELL RESIDENCIAL 2 54 

CL TRAMUNTANA 
1 5 

3 4 EL PRAT 
2 6 

CL TRANSFORMADOR 
1 7 

3 4 CALAFELL PARC 
14 20 

CL TREMP 2 74 3 4 CALAFELL PARC 

CL TULIPA 
1 25 

3 4 VALLDEMAR 
2 36 

CL TURQUIA 
1 39 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 42 

PJ TURQUIA 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 6 

CL TXECOSLOVÀQUIA 
1 37 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 40 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

PS UNIÓ 
1 77 

3 4 EL PRAT / EL VILARENC 
2 60 

RD UNIVERSITAT 
1 73 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 78 

CL URGELL 
1 19 

3 4 CALAFELL RESIDENCIAL 
2 20 

CL URUGUAI 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

CL VALL D'ARAN 
1 17 

3 4 LES VIL·LES 
2 26 

CL VALLÈS 
1 29 

3 4 SEGUR DE DALT 
2 8 

CL VENEÇUELA 
1 29 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 28 

CL VENTURA GASSOL 
1 35 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 18 

CL VÍCTOR ALARI 
1 23 

3 4 EL CLOS DEL RECTORET 
2 12 

CL VÍCTOR CATALÀ 
1 13 

3 4 EL MAS MEL (PLATJA) 
2 24 

CL VIELLA 
1 69 

3 4 CALAFELL PARC 
2 70 

CL VILAMAR 

1 59 
2 2 

LA PLATJA DE CALAFELL 
2 42 

61 102 
3 3 

44 105 

AV VILARENC 
1 11 

3 4 EL VILARENC 
2 8 

CL VILLARROEL 
1 23 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 42 

AV VINYA LLARGA 
1 17 

3 4 CALAFELL (POBLE) 
2 12 

CL VIOLETA 
1 31 

3 4 VALLDEMAR 
2 36 

CL VISTA ALEGRE 
1 13 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 16 

PJ VISTA ALEGRE 
42 50 

3 4 LA BARONIA DEL MAR 
0 0 

CL VÍSTULA 
1 27 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 2 30 

CL XALOC 
1 3 

3 4 EL PRAT 
2 6 

CL XAVIER MONTSALVATGE 
1 67 

3 4 EL MAS ROMEU 
2 66 

CL XILE 
1 33 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 54 

PJ XILE 
1 7 

3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 2 8 

CL XIPRE 1 13 3 4 SEGUR DE CALAFELL 



 
 

 
 
 

 
Classificació fiscal dels carrers del municipi amb efectes de l’aplicació de les Taxes per 

utilitzacions privatives o aprofitaments especials 

 

Serveis Econòmics 

2 16 (MUNTANYA) 

PJ XIPRER 1 4 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(MUNTANYA) 

CL XÚQUER 1 37 3 4 
SEGUR DE CALAFELL 

(PLATJA) 

 

Si la parcel·la té dues o més façanes a carrer o trams de carrer, s'aplicarà el valor que correspon  al 

tram pel qual té accés el local. 

 

I) Ordenances: 2.2.3 

Les restants vies públiques que no estiguin expressament contemplades en la relació, es consideren 

de tercera categoria. 

 

II) Ordenances: 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

Les restants vies públiques que no estiguin expressament contemplades en la relació, es consideren 

de quarta categoria. 

 



 
 

 
 
 

 

OF3.1 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 

Serveis Econòmics 

CAPÍTOL I 

 

Disposició general 

ARTICLE 1 

De conformitat amb el que disposen els articles 28 al 37, ambdós inclusivament, del RDL 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, la imposició i 

ordenació de Contribucions Especials per l'execució d'obres o per l'establiment o ampliació de serveis 

públics de caràcter municipal, es regirà, a més de l'acord d'ordenació que s'aprovi per cada obra o 

servei, per la present Ordenança general de Contribucions Especials. 

 

CAPÍTOL II 

 

Fet Imposable 

 

ARTICLE 2 

1. Constituirà el fet imposable de les Contribucions Especials l'obtenció per part del subjecte passiu 

d'un benefici o un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres 

públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter municipal, per part d'aquest 

Ajuntament. 

2. Les Contribucions Especials es fundaran en la mera execució de les obres o en l'establiment o 

ampliació dels serveis, i la seva exacció serà independent del fet de la seva utilització efectiva per 

part dels subjectes passius. 

 

ARTICLE 3 

1. Tindran la consideració d'obres i serveis municipals: 

a) Els que duguin a terme l'Ajuntament dins l'àmbit de la seva capacitat i competència per a 

complir els fins que li són atribuïts, excepció feta dels que executi en concepte de propietari 

dels seus béns patrimonials. 

b)  Els que duguin a terme l'Ajuntament per haver-los-hi estat concedits o transferits per altres 

Administracions públiques i aquelles de les quals hagi assumit la titularitat d'acord amb la Llei. 

a) Els que duguin a terme altres Administracions públiques, fins i tot la Província, Mancomunitat, 

Agrupació o Consorci, o els concessionaris d'aquestes amb aportacions econòmiques 

municipals. 

2. No perdran la consideració d'obres o serveis municipals els compresos en l'apartat a) del número 

anterior, encara que siguin realitzats per Organismes Autònoms o Societats Mercantils el Capital 

Social de les quals pertanyi íntegrament a l'Ajuntament; per concessionaris amb aportacions 

municipals; o per les associacions administratives de contribuents. 

3. Les Contribucions Especials són tributs de caràcter finalista i, en conseqüència, el producte de la 

seva recaptació es destinarà, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o del servei que 

n'hagin motivat la imposició i exacció. 

 

ARTICLE 4 

L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i ordenació de Contribucions Especials, per 

les següents obres i serveis, sempre que es donin les circumstàncies que configuren el fet imposable:  

a) L'obertura de carrers i places i primera pavimentació de calçades i voreres. 

b) La primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució d'aigua, de clavegueram i 

desguàs d'aigües residuals. 

c) L'establiment i substitució d'enllumenat públic i la instal·lació de xarxes de distribució d'energia 

elèctrica. 

d) L'eixamplament i la nova alineació dels carrers i places ja obertes i pavimentades, així com la 

modificació de les rasants. 

e) La substitució de calçades, voreres, embornals i punts de regatge de les vies públiques urbanes. 

f) L'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis. 



 
 

 
 
 

 

OF3.1 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 

Serveis Econòmics 

g) La construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques. 

h) La realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració d'aigües per a 

l'abastament. 

i) La construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals. 

j) La plantació d'arbrat de les vies públiques municipals, així com la construcció i ampliació de parcs i 

jardins que siguin d'interès per a un barri, zona o sector determinat. 

k) El desmunt, terraplenat i construcció de murs de contenció. 

l) La realització d'obres de dessecació, sanejament i defensa de terrenys contra les riuades i 

inundacions, així com la desviació i regulació dels cursos d'aigua. 

m) La construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribució 

d'aigua, gas i electricitat, així com per la seva utilització per a xarxes de serveis de comunicació i 

informació. 

n) La realització i l'establiment o l'ampliació de qualsevol altra obra o servei. 

 

CAPÍTOL III 

 

Beneficis fiscals 

 

ARTICLE 5 

1. No es reconeixeran en matèria de Contribucions Especials altres beneficis fiscals que els que 

estiguin establerts en virtut de disposicions amb rang de Llei o de Tractats o Convenis 

Internacionals. 

2. Els beneficis fiscals els hauran de sol·licitar els subjectes passius en qualsevol moment de tramitació 

de l'expedient, i, com a data límit, dins del termini d'interposició del recurs de reposició contra les 

quotes que es liquidin. 

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals per Contribucions Especials, l'import de les bonificacions o 

exempcions no podrà ser objecte de repercussió i distribució entre els altres subjectes passius. 

 

CAPÍTOL IV 

 

Subjecte passiu 

 

ARTICLE 6 

1. Seran subjectes passius de les Contribucions Especials les persones especialment beneficiades per 

l'execució de les obres o per l'establiment o ampliació de serveis municipals que originen 

l'obligació de contribuir. 

2. Es consideraran persones especialment beneficiades: 

a) En les Contribucions Especials per execució d'obres o establiment o ampliació de serveis 

municipals que afectin béns immobles, els seus propietaris. 

b) En les Contribucions Especials corresponents a obres i serveis realitzats per raó d'explotacions 

industrials i comercials, la persona o entitat que en sigui titular. 

c) En les Contribucions Especials per a l'establiment o ampliació del servei municipal d'extinció 

d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les Companyies d'assegurances que 

desenvolupin la seva activitat dins del ram, en el terme municipal. 

d) En les Contribucions Especials i per construcció de galeries subterrànies, les empreses 

subministradores que les hagin d'utilitzar. 

 

ARTICLE 7 

En els casos de propietat en règim de divisió horitzontal, la quota assignada a la finca es distribuirà 

entre els copropietaris proporcionalment al seu coeficient de participació en la Comunitat. 
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CAPÍTOL V 

 

Base imposable 

 

ARTICLE 8 

1. La base imposable de les Contribucions Especials estarà constituïda, com a màxim, pel NORANTA 

PER CENT (90%) del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres o per 

l'establiment o ampliació dels serveis. 

2. Als efectes de determinar la base imposable, s'entendrà per cost suportat per l'Ajuntament la 

quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que 

l'Ajuntament obtingui de l'Estat o qualsevol altra persona o Entitat Pública o privada. 

 

ARTICLE 9 

1. El cost de l'obra o del servei estarà integrat pels conceptes següents: 

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projectes i de direcció d'obres, plans i 

programes tècnics. 

b) L'import de les obres a realitzar o dels treballs d'establiment o ampliació dels serveis. 

c) El valor dels terrenys que haguessin d'ocupar permanentment les obres o els serveis, llevat que 

es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòria al Municipi, o el dels 

immobles cedits en els termes establerts a l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat. 

d) Les indemnitzacions que siguin procedents per l'enderrocament de construccions, la destrucció 

de plantacions, obres o instal·lacions, i també les corresponents a arrendataris dels béns que 

hagin de ser enderrocats o ocupats. 

e) L'interès del Capital invertit en les obres o serveis, en el cas que l'Ajuntament hagi de recórrer 

al crèdit per finançar la porció no coberta amb les Contribucions Especials, o bé la coberta per 

aquestes en cas de fraccionament general de les quotes. 

2. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de mera previsió. En conseqüència, 

si el cost efectiu fos superior o inferior al previst, se'n rectificaran les quotes corresponents com 

sigui procedent. 

3. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3r, 1 c) o de les realitzades per 

concessionaris amb aportacions municipals a què es refereix el número 2 del mateix article, la base 

imposable es determinarà en funció de l'import de les aportacions municipals, sense perjudici de 

les que puguin imposar altres Administracions públiques per raó de la mateixa obra o servei.  En 

qualsevol cas, es respectarà el límit del 90% a què fa referència l'apartat primer de l'article 8 

anterior. 

 

CAPÍTOL VI 

 

Quota i acreditament 

 

Secció 1a. : Quota tributària 

 

ARTICLE 10 

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 o els serveis, amb subjecció a les regles següents: 

a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament o aïllada, com a mòduls de repartiment, els 

metres lineals de façana dels immobles, la seva superfície, el volum edificable i el valor 

cadastral a efectes de l'Impost sobre Béns immobles. 

b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, podran ser distribuïdes 

entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en aquest terme municipal, 

proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any immediatament anterior. Si la 

quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al cinc per cent de l'import de les primes 

recaptades per aquest, l'excés es traslladarà als exercicis successius fins a la seva total 

amortització. 
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c) En el cas d'obres de construcció de galeries subterrànies per l'allotjament de xarxes i 

canonades de distribució d'aigua, gas, electricitat i altres fluids, i pels serveis de comunicació 

informació, l'import total de la Contribució Especial serà distribuït entre les Companyies o 

Empreses usuàries, en funció de l'espai que els sigui reservat o en proporció a la seva secció 

total encara que no les utilitzin immediatament. 

2. En el cas que un subjecte passiu de la Contribució Especial atorgui una subvenció o aportació per a 

la realització d'una obra o servei, el seu import es destinarà en primer lloc a compensar la quota 

que li correspongui. Si l'import de la subvenció o aportació fos superior a l'esmentada quota, 

l'excés reduirà, a prorrata, les quotes dels altres subjectes passius. 

 

Secció 2a. : Acreditació 

 

ARTICLE 11 

1. Les Contribucions Especials s'acreditaran el moment en què les obres s'hagin executat o es 

comenci a prestar el servei. Si les obres fossin fraccionables, l'obligació de contribuir i d'acreditació 

per a cada subjecte passiu es produirà quan s'hagin executat les corresponents a cada tram o 

fracció de l'obra. 

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord concret d'imposició i 

ordenació, l'Ajuntament podrà exigir el pagament a la bestreta de les Contribucions Especials en 

funció de l'import del cost previst per als pròxims dotze mesos. No podrà exigir-se la bestreta 

d'una nova anualitat si no han estat executades les obres per a les quals s'exigí la corresponent 

bestreta. 

3. El moment en què s'originà l'obligació de contribuir es tindrà en compte per a determinar la 

persona obligada al pagament, encara que en l'acord concret d'ordenació figurés com a subjecte 

passiu la persona que ho era amb referència a la data d'aprovació de l'acord i que aquesta hagués 

avançat el pagament de les quotes, de conformitat amb el que disposa l'apartat 2 del present 

article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, havent 

rebut la notificació d'aquesta circumstància, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que 

motiven la imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'acord concret d'ordenació i el 

naixement de l'acreditació, estarà obligat a donar compte a l'Administració Municipal de la 

transmissió efectuada dins el termini d'un mes i, si no ho fes, dita Administració podrà dirigir 

l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient d'ordenació. 

4. Un cop finalitzada la realització total o parcial de les obres o iniciada la prestació del servei, es 

procedirà a assenyalar els subjectes passius, les bases i les quotes individualitzades definitives, 

practicant les liquidacions que siguin procedents i compensant com a lliurament a compte els 

pagaments avançats que s'hagin efectuat. L'aprovació de les bases i quotes definitives serà 

realitzada per part dels òrgans competents de l'Administració  Municipal, amb subjecció a les 

normes de l'acord concret d'ordenació del Tribut per a l'obra o el servei corresponent. 

5. Si els pagaments a la bestreta haguessin estat efectuats per persones que en el moment de 

l'acreditació del Tribut  no tenien la condició de subjectes passius, o aquests fossin superiors a la 

quota individual definitiva que correspondria a dites persones, l'Ajuntament procedirà a practicar 

d'ofici la corresponent devolució. 

 

CAPÍTOL VII 

 

Gestió tributària 

 

Secció 1a. : Liquidació 

 

ARTICLE 12 

Les liquidacions de les quotes del Tribut o de les bestretes que s'exigeixin d'acord amb l'apartat 2 de 

l'article 11 anterior, s'aprovaran per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament i es notificaran 

íntegrament al subjecte passiu, de conformitat amb l'establert a l'article 124 de la Llei General 

Tributària. 
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Secció 2a. : Recaptació 

 

ARTICLE 13 

La recaptació de les Contribucions Especials es realitzarà amb subjecció a allò que estableix la Llei 

General Tributària i altres lleis estatals reguladores de la matèria, les disposicions dictades per al seu 

desenvolupament i l'Ordenança Fiscal general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

ARTICLE 14 

1. L'Ajuntament podrà acordar el fraccionament de les quotes en dos o més terminis i exigir el seu 

pagament, amb el compliment del requisit establert a l'article 11, apartat segon, d'aquesta 

Ordenança. 

2. Una vegada determinada la quota a satisfer, l'Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del subjecte 

passiu, el fraccionament o ajornament, per un termini màxim de cinc anys, amb les condicions i 

requisits establerts a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació. 

 

Secció 3a. : Inspecció 

 

ARTICLE 15 

La inspecció del Tribut, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que 

corresponguin, es realitzaran de conformitat i amb subjecció a allò que estableix la Llei General 

Tributària i altres lleis estatals reguladores de la matèria, les disposicions dictades per al seu 

desenvolupament i l'Ordenança Fiscal general de Gestió, Inspecció i Recaptació. 

 

CAPÍTOL VIII 

 

Imposició i Ordenació 

 

ARTICLE 16 

1. L'exacció de Contribucions Especials requerirà la prèvia adopció de l'acord d'imposició per a cada 

cas concret. 

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei que s'hagi de 

finançar mitjançant Contribucions Especials no podrà executar-se fins que no se n'hagi aprovat 

l'ordenació concreta. 

3. L'acord d'ordenació o Ordenança reguladora serà d'inexcusable adopció i contindrà: 

a) La determinació del cost previst de les obres i serveis. 

b) La quantitat a repartir entre els beneficiaris. 

c)  Els criteris o mòduls de repartiment. 

4. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de les Contribucions Especials, es procedirà a practicar 

la relació dels subjectes passius i a determinar les quotes a satisfer, les quals, un cop aprovades es 

notificaran als interessats individualment o, si el seu domicili fiscal fos desconegut, per edictes. 

5. Els subjectes passius podran formular recurs de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar 

sobre la procedència de les Contribucions Especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer 

les persones especialment beneficiades o les quotes assignades. 

 

ARTICLE 17 

1. Quan l'Ajuntament col·labori amb una altra Entitat Local en la realització d'obres o l'establiment o 

ampliació de serveis pels quals s'estableixen Contribucions Especials, s'observaran les següents 

regles: 

a) Cada Entitat conservarà les seves competències respectives en relació amb els acords concrets 

d'imposició i ordenació. 

b)  La gestió i recaptació de les Contribucions Especials la farà l'Entitat que realitzi les obres o 

estableixi o n'ampliï els serveis. 



 
 

 
 
 

 

OF3.1 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 

Serveis Econòmics 

2. En el cas que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per alguna de les Entitats, quedarà sense 

efecte la unitat d'actuació i cada Entitat adoptarà separadament les decisions que siguin 

procedents. 

 

CAPÍTOL IX 

 

Col·laboració ciutadana 

 

ARTICLE 18 

1. Els propietaris o titulars afectats per les obres podran constituir-se en Associació Administrativa de 

Contribuents i promoure la realització d'obres o l'establiment o ampliació de serveis per part de 

l'Ajuntament, comprometentse a sufragar la part que correspongui aportar a l'Administració 

Municipal, a més de la que preceptivament 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 serveis 

promoguts per l'Ajuntament, podran constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents, 

dins del període d'exposició al públic de l'acord concret d'ordenació de les Contribucions Especials. 

 

ARTICLE 19 

1. Perquè sigui procedent la constitució de l'Associació Administrativa de Contribuents, ho hauran de 

sol·licitar la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, almenys, els dos terços de les 

quotes que s'hagin de satisfer. 

2. El funcionament i les competències de les Associacions Administratives de Contribuents, en tant 

que no sigui dictada disposició legal general que concreti aquests aspectes, s’ajustarà als principis 

següents: 

 

A) Competències 

a) Oferir a l’Administració actuant suggeriments referents a l’execució de les obres. 

b) Auxiliar a l’Administració en la vigilància de l’execució de les obres i adreçar-s'hi denunciant els 

defectes que s’observin i proposant mesures per al més correcte desenvolupament de les obres 

d’urbanització. 

c) Col·laborar amb l’Administració pel cobrament de les quotes derivades de les contribucions 

especials. 

d) Examinar la inversió de les quotes el pagament de les quals s’hagués anticipat formulant 

davant de l’Administració actuant les objeccions oportunes. 

e) Gestionar la concessió dels beneficis fiscals que s’escaiguin. 

 

B) Funcionament 

a) El procediment de constitució de l’Associació de Contribuents s’iniciarà prèvia petició de la 

majoria absoluta dels afectats, sempre que representin al menys els dos terços de les quotes 

que estimativament hagin de satisfer. 

b) Rebuda la petició, conjunta dels afectats o individual sempre i quan la suma d’aquestes 

representi el quòrum indicat a l’apartat anterior, l’Ajuntament procedirà, dins del termini d’un 

mes, a convocar una reunió constitutiva de l’Associació, mitjançant edicte a publicar en el 

Butlletí Oficial de la Província, i designant un President i un secretari per a la constitució de 

l’associació. Serà President de la sessió constitutiva el Senyor Alcalde o Regidor en qui delegui i 

Secretari d’aquesta un funcionari designat a aquests efectes. Es lliurarà notificació individual 

als afectats comunicant la data de celebració de l’esmentada sessió constitutiva i la designació 

de les persones per actuar com a President i Secretari en aquesta. 

c) La sessió constitutiva s’iniciarà amb la presència dels afectats que representin la majoria 

absoluta del nombre de contribuents i que, al mateix temps, representin els dos terços de les 

quotes a satisfer. En el suposat de no resultar possible la constitució de l’Associació per manca 

de quòrum es donarà als contribuents per desistits de la seva petició de creació de l’Associació 

Administrativa de Contribuents. 



 
 

 
 
 

 

OF3.1 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

 

Serveis Econòmics 

d) L’Ordre del Dia de la convocatòria de la sessió constitutiva de l’Associació tindrà, com a mínim, 

els punts següents: 

- Acord de constitució de l’Associació Administrativa de Contribuents. 

- Examen i debat del model d’Estatuts que serà proposat per l’Administració municipal. 

- En el seu cas, aprovació dels Estatuts. 

- En el cas d’aprovar-se els Estatuts, designació de càrrecs de l’entitat. 

- Precs i preguntes. 

e) En el suposat de que l’Associació no aprovi els Estatuts proposats per l’Ajuntament, es 

presentaran uns Estatuts en el termini dels quinze dies hàbils següents. El retard en la 

presentació dels Estatuts i, per tant, en la constitució de l’Associació i elecció dels seus càrrecs, 

no suposarà en cap cas la paralització dels expedients administratius d’adjudicació de les obres 

o de gestió i recaptació de les quotes derivades de l’expedient de contribucions especials. 

f) Els Estatuts aprovats per l’Associació de Contribuents es presentaran davant de l’Ajuntament, 

procedint-se a la seva aprovació mitjançant Decret en el cas de no observar-se en aquests 

qüestions d’il·legalitat. A més de la presentació dels Estatuts serà sempre obligatòria la 

designació d’un President, persona amb a la qual dirigirà l’Administració totes les notificacions 

pertinents. 

g) Aprovats els Estatuts, es notificarà aquesta aprovació al President de l’Associació i s’inscriurà 

aquesta en el Registre d'Entitats, moment a partir del qual podrà actuar com a tal davant de 

l’Administració. 

 

 

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 Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2004 i continuarà en vigor 

mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

 



 
 

 
 
 

 

OF4.0 PREUS PÚBLICS 

 

Serveis Econòmics 

I. Naturalesa i fonament 

 

ARTICLE 1 

1. Fent ús de les facultats concedides per l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix 

els preus públics per la prestació dels serveis públics o la realització d’activitats de la seva 

competència. 

2. L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regiran per aquesta 

Ordenança, pel Capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova el 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i, supletivament, pel Títol III de la Llei 

8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. 

 

ARTICLE 2 

Tindran la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la 

prestació de serveis o la realització d’activitats administratives de la competència municipal, sempre 

que l’Administració Municipal sigui perceptora de la contraprestació i, a més, hi concorrin les dues 

circumstàncies següents: 

a) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció voluntària 

pels administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part 

dels administrats: 

- Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries. 

- Quan els béns, els serveis o les activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o 

social de la persona sol·licitant. 

b) Que es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector 

públic conforme a la normativa vigent. 

 

ARTICLE 3 

No es podran exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents: 

a) Abastiment d’aigua en fonts públiques. 

b) Enllumenat de les vies públiques. 

c) Vigilància pública en general. 

d) Protecció Civil. 

e) Neteja de la via pública. 

f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria. 

 

II. Naixement de l’obligació 

 

ARTICLE 4 

Estan solidàriament obligats al pagament els qui es beneficiïn dels serveis o activitats pels quals s’hagin 

de satisfer, encara que no hagin sol·licitat la corresponent prestació. 

 

ARTICLE 5 

L’obligació de pagar el preu públic neix amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat 

que origina l’obligació de pagar el preu públic. 

 

ARTICLE 6 

1. L’Ajuntament podrà exigir l’avançament o el dipòsit previ de l’import total o parcial dels preus 

públics. 

2. Quan, per causes que no són imputables a la persona obligada al pagament del preu, el servei o 

l’activitat no es presti o no es realitzi, aquella tindrà dret a la devolució del dipòsit previ. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

OF4.0 PREUS PÚBLICS 

 

Serveis Econòmics 

III. Gestió 

 

ARTICLE 7 

Les persones o entitats interessades en què se’ls presti alguns dels serveis o que es realitzi alguna de les 

activitats a què es refereix aquesta ordenança hauran de presentar davant l’Administració Municipal la 

sol·licitud corresponent. 

 

ARTICLE 8 

1. 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. 

2. 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 la Llei. 

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  l’època o el oment en què es produeix, etc.). 

 

ARTICLE 9 

1. El pagament del preu públic es realitzarà en règim d’autoliquidació. 

2. En funció del tipus de prestació de servei, el pagament es realitzarà: 

a) En el moment del lliurament o de la prestació del servei, com és el cas de fotocòpies, venda de 

llibres o algunes activitats puntuals. 

b) En el termini dels 10 dies hàbils següents al de la sol·licitud de la prestació del servei o 

realització de l’activitat que motiva l’obligació de satisfer el preu públic, i, en qualsevol cas, 

abans del seu inici, com és el cas de cursos i algunes activitats puntuals. 

c) Dins els 5 primers dies de cada mes, en relació als serveis prestats al mes anterior, quan es 

tracta de la prestació continuada d’un servei, com és el cas del mercat municipal o de la 

teleassistència. 

3. El pagament dels preus públics es farà efectiu a les oficines del Servei d’atenció al ciutadà o a les 

entitats de crèdit que l’Ajuntament designi com a col·laboradores, llevat dels casos de pagament al 

moment que es farà al mateix recinte, local o oficina de lliurament o prestació del servei. 

4. En el cas que el servei no es presti o l’activitat no es realitzi, procedirà la devolució de l’import 

pagat per l’obligat, ja sigui d’ofici o a instància de l’interessat, sempre amb informe previ del servei 

gestor i aprovació de la devolució corresponent. 

  

ARTICLE 10 

1. L’Administració Municipal pot demanar i exigir de les persones obligades al pagament dels preus 

públics les declaracions o aportacions de dades que consideri necessàries per determinar les dades 

o elements referents als serveis que calguin per a l’aplicació de les tarifes. 

2. En el cas que els usuaris obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 

comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import del preu públic partint 

de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà i notificarà la liquidació 

que correspongui. 

 

ARTICLE 11 

1. Els deutes derivats de preus públics vençuts i no satisfets s’exigiran utilitzant els procediments 

previstos a la Llei General Tributària, Reglament General de Recaptació i les altres disposicions 

legals reguladores de la matèria. 

2. Els ingressos corresponents a delaracions-liquidacions o autoliquidacions presentades fora dels 

terminis establerts a l’article 9 d’aquesta Ordenança, sense requeriment previ, s’exigiran amb els 

recàrrecs i interessos previstos al capítol V del títol III de la Llei General Tributària. 

3. L’omissió de la presentació de la declaració-liquidació o autoliquidació, respecte de preus públics 

acreditats, es considerarà infracció tributària greu, sancionable d’acord amb el preveu el títol IV de 

la Llei General Tributària. 
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ARTICLE 12 

L’Administració Municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, 

la prestació del servei quan les persones obligades 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 públics, els recàrrecs i els interessos 

de demora acreditats, de conformitat amb l’article 11 d’aquesta Ordenança. 

 

ARTICLE 13 

Es delega a la Junta de Govern Local la facultat d’establir les tarifes dels preus públics, llevat que 

estiguin expressament establertes a l’annex d’aquesta Ordenança. 

 

ARTICLE 14 

L’Administració Municipal podrà, d’ofici o a instància de l’obligat al pagament, rectificar els errors 

materials o de fet i els aritmètics que es produeixin en l’aplicació de les tarifes de l’annex d’aquesta 

Ordenança. 

 

 

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 fiscal, aprovada pel Ple, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2013 i 

continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles que no s’han modificat restaran vigents. 

 



 
 

 
 
 

 

OF4.1 PREUS PÚBLICS PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS 

 

Serveis Econòmics 

 

 

Epígraf Tarifa 

Fotocòpies  

a) Foli i DIN A4  

    Una cara 0,10 € 

    Dues cares 0,16 € 

b) DIN A3  

    Una cara 0,16 € 

    Dues cares 0,25 € 

 



 
 

 
 
 

 

OF4.2 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS DE COMERÇ 

 

Serveis Econòmics 

4.2.1. Mercat Municipal de Calafell 

 

  ANUAL MENSUAL 

Espais comuns per 1% de propietat 1.732,71 € 144,39 € 

Aparcament per 1% de propietat 162,75 € 13,56 € 

Espais privats per 1% de propietat 75,18 € 6,26 € 

 

 

4.2.2. Fira de Sant Miquel 

 

Conceptes Preu 

Carpa per exposició i venda 180,00 €  

Espai extra a la via pública 7,00 € / m2 

 

 



 
 

 
 
 

 

OF4.3 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS JOVENTUT 

 

Serveis Econòmics 

  

 

4.3.1. Activitats infantils de Nadal 

Conceptes Preu nen/a   

Entrada 

(vàlida per 1 activitat) 
1,00 €  

Entrada menors 3 anys Gratuïta 

 

4.3.2. Cursos i Tallers 

 

Cursos i Tallers Quota 

Cursos i tallers Regidoria de Joventut 30,00 € / trimestre 

Curs Manipulador d’aliments 10,00 €  

Curs d’Atenció sanitària immediata -  Nivell 2 130,00 € 
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4.4.1 Xatonada Per ració 7,00 € 

4.4.2. Arrossejat popular Per ració  9,00 € 

4.4.3. Paella popular Per ració 6,00 € 

4.4.4. Rom cremat Per consumició 1,00 € 

4.4.5. Sardinada popular Per ració 3,00 € 

4.4.6. Botifarrada popular Per ració 5,00 € 

4.4.8. Club infantil  1 hora 2,00 € 

 

 



 
 

 
 

 

 

OF4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS 

 

Serveis Econòmics 

  
4.5.1. Piscina Mas Romeu 

Tipologia Tarifes 

Entrada individual 2,48 € 
Abonament mensual 33,06 € 

 
4.5.2. Zona esportiva municipal Vilarenc Aqua 
 
4.5.2.1. Matrícules 

 
Tipologia Tarifes 
General 51,72 € 
Familiar 2 membres 94,05 € 
Col·lectius especials 9,88 € 
 

4.5.2.2. Quotes mensuals 

Tipologia Tarifes 
Adults 41,51 € 

Adults empadronat* 39,28 € 

Jubilats, pensionistes i discapacitats 30,85 € 

Jubilats, pensionistes i discapacitats empadronat * 28,68 € 

Abonament familiar (2 membres) 74,41 €   

Abonament familiar (3 membres)            106,26 €  

Abonament familiar (4 membres)          127,54 €   

Abonament familiar (5 membres)          143,55 €   

Abonament familiar (6 membres)          159,44 €   

Col·lectius especials              10,51 €   

Cap de setmana (divendres tarda + 15h , caps de setmana i festius)            27,60 €  

Migdia (dilluns a dissabte de 13h a 17 h)           30,73 €   

Quota manteniment (a partir dels 3 mesos)   12,36 € 
 

*Podran beneficiar-se d’aquest descompte aquelles persones que acreditin la condició 
d’empadronats en el municipi de Calafell. 
 
 
4.5.2.3. Cursets 

Tipologia 
Sessions per 

setmana 
Tarifes no abonats 

Tarifes per fills 
d’abonats 

Tarifes per 
abonats 

Curs nadons 
1 dia 58,44 € 52,60 €  
2 dies 105,22 € 94,68 €   
3 dies 139,43 € 126,23 €   

Natació nens (3-5 anys) 
1 dia 63,82 € 57,40 €  
2 dies 114,86 € 102,53 €  
3 dies 153,18 € 137,73 €                  

Natació infantil (6-9 anys) 
1 dia 53,20 € 47,81 €  
2 dies 95,73 € 86,06 €  
3 dies 127,66 € 114,75 €                  



 
 

 
 

 

 

OF4.5 PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTS 

 

Serveis Econòmics 

Tipologia 
Sessions per 

setmana 
Tarifes no abonats 

Tarifes per fills 
d’abonats 

Tarifes per 
abonats 

Natació juvenil (10-15 anys)  
1 dia 47,81 € 41,85 €                  
2 dies 86,06 € 75,35 €  
3 dies 114,75 € 100,48 €  

Natació jubilats 2 dies 49,57 €  44,55 € 
Natació adults 2 dies 84,97 €  76,57 € 
 

 
4.5.2.4. Abonaments d’estiu, cursets intensius i campus esportiu 
 
Abonament d’estiu 
 
 Tarifa 

Tipologia 1 mes 2 mesos 3 mesos 
Abonament especial d’estiu * (menors de 14 anys i jubilats) 47,46 € 79,00 € 110,39 € 

Abonament especial d’estiu * majors de 14 anys 52,61 € 94,79 € 126,88 € 

 *Vàlid pels mesos de juny, juliol, agost i setembre 
 
  
Cursets intensius d’estiu  

Tipologia Tarifa 
mensual 

Cursets natació intensius fins a 14 anys  82,52 € 
Cursets natació intensius adults  71,16 € 
* vàlid pel mes de juliol 
  
Campus esportiu  
Tipologia  Tarifes  
Servei acollida 9 h a 10 h (setmana) 19,54 € 
Servei acollida puntual 9h a 10h (dia puntual) 5,16 € 
Servei campus 10h a 14h (setmana) 43,46 € 
Servei acollida puntual dia 10h a 14h (dia puntual/per hora) 5,16 € 
Servei dinar amb acollida 14h a 16h (setmana) 43,46 € 
Servei dinar amb acollida 14h a 16h (dia puntual) 12,01 € 
 
4.5.2.5. Altres tarifes  

Tipologia  Tarifes 
Entrada vàlida per un dia adult 8,42 € 
Entrada jubilats i infantils (dels 4 als 13 anys) 5,01 € 
Abonament de 10 entrades adult 68,44 € 
Abonament de 10 entrades infantil i jubilats   42,13 € 
LLoguer taquilla anual 41,26 € 
 
 
Servei d’entrenador personal 
Tipologia 1 sessió 3 sessions 8 sessions 
Servei d’entrenador personal per a abonats d’1 hora  29,43 € 77,23 € 199,89 € 
Servei d’entrenador personal per a NO abonats d’1 hora   31,79 € 86,30 € 222,59 € 
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Infantils 
Tipologia  Tarifa mensual 

Preu 1 sessió (ZUMBA KIDS) 13,62 € 
Preu 2 sessions (COMERCIAL DANCE) 27,25 € 
Preu 3 sessions (COMERCIAL DANCE+ZUMBA) 34,51 € 
 
Pàdel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promocions i descomptes potencials que es poden aplicar: 
 
1.- Descompte del 10% sobre el preu del curset de natació per a pares abonats. 
2.- Matricula gratuïta per a un màxim de 300 beneficiaris l’any. 
3.- Descompte a la matricula del 50% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
4.- Descompte a la matricula del 70% per a un màxim de 150 beneficiaris l’any. 
5.- Tots els abonats tenen un crèdit de 2 matrícules gratis durant l’any. 
6.- Pagament de la matrícula i primer quota gratis per a un màxim de 100 beneficiaris l’any. 
7.- Matricula gratuïta a l’abonar 3 mensualitats de cop. 

Tipologia Tarifes 

Lloguer de pista 1h preu abonat tot el dia 3,10 € 

Lloguer de pista 1 h preu no abonat de dilluns a divendres 

de 7 a 18h  
3,10 € 

LLoguer de pista 1h preu no abonat de dilluns a divendres 

de 18-24h 
4,13 € 

Lloguer de pista 1h preu no abonat dissabtes i diumenges 4,13 € 

Abonaments 6 partits d’1,5 hores  29,75 € 

Abonaments 10 classes particulars 206,00 € 

Abonaments 5 classes particulars 103,31 € 

Classes particulars 1h per a 1 persona matí 16,53 € 

Classes particulars 1h per a 2 persones matí 11,57 € 

Classes particulars 1h 3 persones matí 9,92 € 

Classes particulars 1h 1 persona tardes 23,14 € 

Classes particulars 1h 2 persones tardes 12,40 € 

Classes particulars 1h 3 persones tardes 10,74 € 

Curs adults 4 dies al mes matins 1 persona 62,81 € 

Curs adults 4 dies al mes matins 2 persones 33,06 € 

Curs adults 4 dies al mes matins 3 persones 24,79 € 

Curs adults 4 dies al mes tardes 1 persona 82,64 € 

Curs adults 4 dies al mes tardes 2 persones 49,59 € 

Curs adults 4 dies al mes tardes 3 persones 33,06 € 

Classes infantils 4 dies al mes/ 5 nens 20,66 € 

Classes infantils 8 dies al mes/ 5 nens 40,50 € 

Classes infantils 4 dies al mes/ 4 nens 24,79 € 

Classes infantils 8 dies al mes/ 4 nens 48,76 € 

Classes infantils perfeccionament 4 dies al mes/ 4 nens 28,10 € 
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8.- Entrades puntuals per abonats que portin un mínim de 6 mesos al centre, limitat a 
diumenges períodes vacacionals i aniversaris. 
9.- Descompte del  5% als casals d’estiu a partir del 2n germà. 
10.- Descompte del  5% als casals d’estiu si reserves 4 setmanes de cop o més. 
11.- Bonificació del 15% a la quota de manteniment per abonats amb més de 6 mesos d’antiguitat. 
12.- Bonificació d’un 50% en la quota d’adult per a forces i cossos de seguretat. 
 
 
Aquests preus s’hi aplicarà l’IVA d’acord amb la legislació vigent que correspongui. 
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4.6.1. Venda de llibres 

 

PREU DE COST/UD PREU DE VENDA 

Entre 4 i 5 euros 7,00 € 

Entre 6 i 7 euros 9,00 € 

Entre 8 i 9 euros 11,00 € 

Entre 10 i 11 euros 13,00 € 

Entre 12 i 13 euros 15,00 € 

 

4.6.2. Teleassistència 

 

Ingressos nets/mes inferiors a l’IRSC Gratuït 

Ingressos nets/mes entre l’IRSC i 800€ 5,00€/mes 

Ingressos nets/mes superiors a 800€ 26,50€/mes 

 
4.6.3. Tiquets dinar “Trobada local de la gent gran” 

 

 PREU TIQUET 

Persones empadronades 3,00 € 

Persones no empadronades 5,00 € 

 
 
4.6.4 Preu Públic SAD 

 

NIVELL 

ECONÒMIC 

 

NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR PERCENTATGE 

COPAGAMENT 

SAD 

COPAGAMENT 

SAD 

 

COPAGAMENT 

AUXILIAR DE 

LA LLAR 

 1 2 (1,3) 3 (1,6) 4 (1,9) 5 (2,2) 6 (2,5) 

< 1,6 IRSC 910,59 1.183,77 1.456,95 1.730,12 2.003,30 2.276,48 0% 0 € 0 € 

1,6 a 1,7 IRSC 
910,60-

967,50 

1183,78-

1257,76 

1456,96-

1548,00 

1730,13-

1838,26 

2003,31-

2128,51 

2276,49-

2418,76 
10% 1,53 € 1,23 € 

<1,7 a 1,8 

IRSC 

967,51-

1024,42 

1257,77-

1331,74 

1548,01-

1639,07 

1838,27-

1946,39 

2128,52-

2253,72 

2418,77-

2561,04 
20% 3,06 € 2,46 € 

<1,8 a 1,9 

IRSC 

1024,43-

1081,33 

1331,75-

1405,73 

1639,08-

1730,12 

1946,40-

2054,52 

2253,73-

2378,92 

2561,04-

2703,32 
30% 4,59 € 3,69 € 

<1,9 a 2 IRSC 
1081,34-

1138,24 

1405,74-

1479,71 

1730,13-

1821,18 

2054,53-

2162,66 

2378,93-

2504,13 

2703,33-

2845,60 
40% 6,12 € 4,92 € 

<2 a 2,1 IRSC 
1138,25-

1195,15 

1479,72-

1553,70 

1821,19-

1912,24 

2162,67-

2270,79 

2504,14-

2629,33 

2845,61-

2987,88 
50% 7,65 € 6,15 € 

<2,1 a 2,2 

IRSC 

1195,16-

1252,06 

1553,71-

1627,68 

1912,25-

2003,30 

2270,80-

2378,92 

2629,34-

2754,54 

2987,89-

3130,16 
60% 9,18 € 7,38 € 

<2,2 a 2,3 

IRSC 

1252,07-

1308,98 

1627,69-

1701,68 

2003,31-

2094,36 

2378,93-

2487,05 

2754,55-

2879,75 

3130,17-

3272,44 
70% 10,71 € 8,61 € 

<2,3 a 2,4 

IRSC 

1308,99-

1365,89 

1701,69-

1775,65 

2094,37-

2185,42 

2487,06-

2595,19 

2879,76-

3004,95 

3272,45-

3414,72 
80% 12,24 € 9,84 € 

<2,4 a 2,5 

IRSC 

1365,90-

1422,80 

1775,66-

1849,64 

2185,42-

2276,48 

2595,20-

2703,32 

3004,96-

3130,16 

3414,73-

3557,00 
90% 13,77 € 11,07 € 

> 2,5 IRSC 1.422,81 1.849,65 2.276,49 2.703,33 3.130,17 3.557,01 100% 15,30 € 12,30 € 
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El nivell IRSC s’actualitzarà anualment segons la llei de pressupostos. A aquest se li aplicarà un 

coeficient d’incrementació per determinar el nivell del IRSC a partir d’un 1,6 i augmentarà 

proporcionalment un 0,1 per tram. 

A banda d’un increment del 0,3 per cada membre que convisqui amb el beneficiari. Per exemple en el 

primer llindar. 

 

-1 membre IRSC * 1,6 

-2 membres IRSC*1,6*1,3 

-3 membres IRSC*1,6*1,6 

 

Normes específiques de gestió: 

 

1. La gestió del preu públic es realitzarà mitjançant l’aprovació de liquidacions pels serveis 

efectivament prestats a favor dels usuaris obligats de realitzar el copagament. 

 

2. S'estableix com a forma de pagament la domiciliació bancària. Els usuaris obligats a realitzar el 

copagament hauran d'aportar el mandat de domiciliació bancària establert per l'Ajuntament. 

 

3. La Tresoreria municipal posarà al cobrament aquestes liquidacions a dos mesos vençuda la 

prestació del servei, coincidint amb el dia 5 o següent hàbil del mes corresponent. 
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4.7.1.Para-sols 

 

Temps                                                                                                                        Import 

1 dia o fracció 4,96 € 

1 setmana  28,93 € 

temporada 198,35 € 

 

 

4.7.2.Hamaques 

 

Temps                                                                                                                        Import 

1 dia o fracció 4,14 € 

1 setmana  24,80 € 

temporada 190,09 € 
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4.8 PREUS PÚBLICS PER SERVEIS CULTURALS I ENSENYAMENT 

 

4.8.1. Escoles Bressol Municipals – Curs 2015-2016 
 

Curs PO, P1 i P2 

 

Conceptes Preu per 

nen/a 

Matrícula ( preu de material i assegurança ) 100 € 

Horari lectiu (de 9 a 12 h i de 15 a 17 h) 95 € 

Horari lectiu (de 9 a 12h) 85 € 

Horari lectiu (de 15:00 a 17:00 h) 75 € 

Hores d’acollida (de 7,30 a 9 h) mati, mensual 44,11 € 

Hores d’acollida (de 8 a 9 h) mati, mensual 31,85 € 

Hores d’acollida (de 8,30 a 9 h9 mati, mensual 18,37 € 

Hores d’acollida (de 17 a 18 h) tarda, mensual 31,85 € 

Hora d’acollida (de 12 a 13 h) migdia, mensual 31,85 € 

Hora d’acollida (de 12 a 13h) migdia, preu nen/a dia 4,92 € 

Hores d’acollida (de 17 a 17,30 h) tarda, mensual 18,37 € 

Hores d’acollida (de 7,30 a 9 h) matí, preu nen/a dia 6,10 € 

Hores d’acollida (de 8 a 9 h) matí, preu nen/a dia 4,92 € 

Hores d’acollida (de 8,30 a 9 h) matí, preu nen/a dia 2,45 € 

Hores d’acollida (de 17 a 18h) tarda, preu nen/a dia 4,92 € 

Hores d’acollida (de 17 a 17,30 h) tarda, preu nen/a dia 2,45 € 

Menjador (de 12 a 15 h) fix 6,10 € 

Menjador (de 12 a 15 h) esporàdic 7,33 € 

Menjador per infants de 4 a 6 mesos (fix) 3,05 € 

Menjador per infants de 4 a 6 mesos (esporàdic) 3,55 € 

Berenar 1,20 € 

 

El pagament es farà en 10 mensualitats de setembre a juny. Les famílies que matriculin els seus/ves 

fills/es un cop començat el curs hauran d’abonar la matrícula corresponent més la part proporcional del 

mes de juliol que els hi falta pagar. 

  

Les famílies que comencin la llar d’infants en un mes que no sigui el setembre pagaran la part 

proporcional de la matrícula. 

 

Descomptes: 

� 10 % per la inscripció de dos germans a la quota (la deducció s’aplica a tots dos). 

� 33 % per membre de família nombrosa únicament a la quota (s’haurà d’acreditar). 

� Els descomptes no són acumulables. 

� En el curs 2015-2016 solament es farà el descompte a la quota no en els serveis addicionals que 

puguin demanar les famílies. 

 

 

4.8.2 Casal d’estiu el mes d’agost a la llar d’infants  

 

 Preu per nen/a 

Casal d’estiu per alumnes de 0 a 3 anys 

Horari setmanal de 9.00 h a 13.00 h 42,00 €/setmana 

Preu Menjador per dia de 13.00 h a 15.00 h  6,00 €/dia 
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Els germans gaudiran d’un descompte del 5% sobre el preu total. 

El mínim d’inscripcions hauran de ser 14 i el màxim 40. 

 

4.8.3. Productes de marxandatge per promocionar Fires i Festes que se celebren (samarretes, 

auques, gorres, cartells, davantals...) 

 

Nivell del 

producte 

Cost del producte/unitat Preu de 

venda 

A De 0 a 1 euros 1€ 

B D’1,01 a 2 euros 2 € 

C De 2,01 a 3 euros 3 € 

D De 3,01 a 4 euros 4 € 

E De 4,01 a 5 euros 5€ 

F De 5,01 a 6 euros 6 € 

G De 6,01 a 7 euros 7 € 

H De 7,01 a 8 euros 8 € 

I De 8,01 a 9 euros 9 € 

J De 9,01 a 10 euros 10 € 

L De 10,01 a 11 euros 11€ 

LL D’11,01 a 12 euros 12 € 

M De 12,01 a 13 euros 13 € 

N De 13,01 a 14 euros 14 € 

NY De 14,01 a 15 euros 15 € 

 

 
4.8.4 Casal de Nadal a la llar d’infants 

 

Serveis Imports per nen/a 

Horari 1r torn de 9.00 h a 17.00 h 38,00 € 

Horari 2n torn de 9.00 h a 17.00 h 50,00 € 

Preu menjador per dia/àpat de 13.00 h a 15.00 h 6,00 € 

 

Els germans gaudiran d’un descompte del 5% sobre el preu total. 

El mínim d’inscripcions hauran de ser 24 i el màxim 40. 
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4.9. PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE TREBALL 

 

4.9.1. Cursos  

 

Curs de Formació on-line Tutoritzat i Presencials 

   

Hores Preu Públic  

240 hores 480€ per curs  

120 hores 240€ per curs  

100 hores 200€ per curs  

80 hores 160€ per curs  

60 hores 120€ per curs  

50 hores 100€ per curs  

40 hores 80€ per curs  

30 hores 60€ per curs  

20 hores 40€ per curs  

15 hores 30€ per curs  

10 hores 20€ per curs  

5 hores 10 € per curs  

 

 

   

Curs Autoavaluats   

Hores Preu Públic  

240 hores 240€ per curs  

120 hores 120€ per curs  

100 hores 100€ per curs  

80 hores 80€ per curs  

60 hores 60€ per curs  

50 hores 50€ per curs  

40 hores 40€ per curs  

30 hores 30€ per curs  

20 hores 20€ per curs  

15 hores 15€ per curs  

10 hores 10€ per curs  

   

Curs Semipresencial d'anglès  

Hores Preu Públic  

30 hores 48€ per curs    

20 hores 40€ per curs    

15 hores 30€ per curs    
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Descomptes  

40% Persones aturades, inscrites a la borsa de treball i empadronades al municipi de Calafell. 

20% Persones empadronades al municipi de Calafell i inscrites a la borsa de treball. 

10% Persones aturades i inscrites a la borsa de treball. 

10% Persones empadronades al municipi de Calafell. 

50% de descompte curs tutoritzat Community Manager. 

50% de descompte curs tutoritzat Gestió de PIMES i Autònoms. 

82,29% de descompte al curs de tutoritzat Programació, disseny i programació aplicacions web, 

de 240 hores i el preu públic de 480 €, subvencionat per la Llei de Barris. 

 
4.9.2 Preus públics i descomptes dels espais i material que es llogarà a la Masia VilarencZenit 

 
 

ESPAI I/O SERVEI PERÍODE PREU 

Domiciliació Mensual 25€/mes + IVA 

Despatx Planta baixa 7,80 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 140€/mes + IVA 

Despatx Planta baixa 7,80 m2 MITJA JORNADA Mensual 80€/mes + IVA 

Despatx Planta Baixa Doble 14,09 m2 ACCÉS 24 

HORES Mensual 185€/mes + IVA 

Despatx Planta Baixa Doble 14,09 m2 MITJA 

JORNADA Mensual 100€/mes + IVA 

Despatx Planta 19,65 m2 ACCÉS 24 HORES Mensual 150€/mes + IVA 

Despatx Planta 19,65 m2 ACCÉS MITJA 

JORNADA Mensual 85€/mes + IVA 

Despatx esporàdic 1ª planta 11,14 m2 PER HORA HORA 7€ + IVA 

Despatx esporàdic 1ª planta 11,14 m2 MIGDIA MIGDIA 30€ + IVA 

Despatx esporàdic 1ª planta 11,14 m2 1 DIA DIA 60€ + IVA 

Sala de reunions 16,38 m2 PER HORA HORA 12€/h + IVA 

Sala de formació 64,19 m2 MITJA JORNADA MIGDIA 50€ + IVA 

Sala Coworking ACCÉS 24 HORES per lloc treball  70€/mes + IVA 

Sala Coworking MITJA JORNADA  45€ + IVA 

Sala Coworking DIA  8€ + IVA 

Portàtil HORA  5€/h + IVA 

Portàtil DIA  15€/dia + IVA 

Projector HORA  10€/h + IVA 

Projector DIA  40€ + IVA 

 
Detall diferents serveis que inclou el preu públic dels diferents espais i serveis: 

 

El Servei de domiciliació inclou: 

 

- Utilitzar adreça fiscal/comercial MasiaVilarencZenit 

- Recepció de visites, correspondència i paqueteria 

- 2 hores al mes de sala de reunions gratuïta (previa reserva) 

- Presència al directori d’empreses de Masia VilarencZenit 

 

El Despatx individual (en règim fix), inclou: 

 

- Utilitzar adreça fiscal/comercial Masia VilarencZenit 

- Recepció de visites, correspondència i paqueteria 
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- 4 hores al mes gratuïtes de sala de reunions (prèvia reserva) 

- Accés Office amb cafetera, microones i nevera 

- Connexió a Internet wifi i per cable 

- Fotocopiadora, impressora i escàner 

- Presència al directori d’empreses dinàmic de Masia VilarencZenit 

- Centraleta, possibilitat de derivar el telèfon a la centraleta per recepció de trucades 

- Telèfon de sobretaula (cost del consum de les trucades serà a part) 

- Calefacció i aire condicionat 

- Neteja 

 

L’espai Coworking (en règim fix), inclou: 

 

- Utilitzar adreça fiscal/ comercial Masia VilarencZenit 

- Recepció de visites, correspondència i paqueteria 

- Una taula i una cadira per projecte 

- 3 hores al mes de sala de reunions gratuïta (prèvia reserva) 

- Guixeta 

- Espai de descans i networking 

- Centraleta, possibilitat de derivar el telèfon a la centraleta per recepció de trucades 

- Telèfon de sobretaula (cost del consum de les trucades serà a part) 

 

Descomptes: 

 

S’ofereixen uns descomptes addicionals durant els primers anys d’allotjament per totes aquelles 

empreses en règim de lloguer fix (màxim tres anys) accés 24 hores o mitja jornada, s’aplicarà un 

descompte el primer any del 30% i el segon any del 15%. 

S’aplicarà també un descompte del 30% sobre els preus públics aprovats a les empreses allotjades o 

Coworkers que vulguin llogar el despatx esporàdic, sala de reunions, sala de formació, portàtil i/o 

projector 
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