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ORDENANÇA FISCAL GENERAL 
 
 

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
1.Aquesta ordenança general, dictada a l'empara d’allò que disposa l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, conté normes 
comunes, tant substantives com processals, que cal considerar, amb caràcter general, 
com a parts integrants de les ordenances fiscals reguladores de cada exacció en tot 
allò que aquestes no regulin expressament, sens perjudici de l’aplicació de 
l’ordenament legal vigent, especialment el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2.En tot cas, les ordenances s'han d'adequar a allò que preveu la Llei. 
 
 
Article 2n. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1.La present ordenança s’aplicarà als actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de Dret Públic quina titularitat sigui de  l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès o dels  seus organismes autònoms, tret les cedides a l’Entitat municipal 
descentralitzada de Valldoreix o les  que li  corresponguin d’acord amb les seves 
competències. 
 
2.Per Decret de l’Alcalde o de qui tingui delegada la competència per fer-ho, es podran 
dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquesta ordenança i de les 
ordenances reguladores de cada ingrés, les normes de les quals han d’interpretar-se 
d’acord amb els criteris admesos en dret. 
 
3.No serà admesa l’analogia per estendre més enllà dels seus límits estrictes l’àmbit 
del fet imposable i el de les exempcions, bonificacions i beneficis fiscals. 
 
 
Article 3r. 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 dels supòsits en que legalment s’hagi prohibit la delegació. 
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Article 4t. DE LES RELACIONS AMB ELS CONTRIBUENTS 
 
1.Els diferents serveis de gestió de les matèries regulades en aquesta ordenança 
informaran als contribuents, tant verbalment com per escrit, i atendran totes les 
sol·licituds que se’ls formulin en relació als criteris administratius existents en 
l’aplicació de la norma tributària. 
 
Per garantir la confidencialitat de la informació de caràcter personal o que afecti a 
interessos de tercers, es requerirà al contribuent la seva deguda identificació i, en tot 
cas, el seu número d’identificació fiscal (NIF). En el cas d’actuar en representació d’un 
altre, s’haurà d’acreditar aquesta representació. 
 
2.Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part 
d’expedients, en els termes establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim jurídic i procediment administratiu comú i en la resta de normativa que sigui 
d’aplicació. 
 
La consulta tributària haurà de ser sol·licitada per escrit per tractar-se d’un interès 
propi, o  per ser part interessada en la tramitació d’un expedient  i no podrà afectar la 
intimitat de terceres persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós 
per als responsables de la gestió, caldrà que els serveis jurídics informin (per escrit o 
verbalment) sobre la procedència de la consulta i valorin si els documents a consultar 
contenen o no dades referents a la intimitat de les terceres persones. 
   
3.Els contribuents tenen dret a obtenir còpies dels documents de l’expedient 
interessat, -previ pagament de la taxa o preu establert- excepte d’aquells que afectin 
els interessos o la intimitat d’altres persones. Haurà de motivar-se la resolució que 
denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants en un expedient. 
 
4.Pel que fa a la tramitació d’expedients, còmput de terminis i obligació de resoldre 
s’estarà a allò que disposa amb caràcter general, la Llei 30/1992 de Règim jurídic i 
procediment administratiu comú, amb l’excepció establerta per la pròpia llei en la seva 
disposició addicional cinquena en relació als procediments administratius en matèria 
tributària. 
 
 

CAPÍTOL II - OBLIGATS TRIBUTARIS 
 
 
Article 5è. SUBJECTE PASSIU 
 
1.És subjecte passiu l’obligat tributari que, segons la llei, ha de complir l’obligació 
tributària principal, així com les obligacions formals inherents a la mateixa, sigui com a 
contribuent o com a substitut del mateix. 
 
2.Tenen la consideració de subjectes passius, en els supòsits previstos per les lleis, 
les herències jacents, les comunitats de béns i aquelles altres entitats que, sense 
personalitat jurídica pròpia, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat 
susceptible d’imposició. 
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3.La posició del subjecte passiu i dels altres elements de l’obligació tributària no 
podran ser alterats per actes o convenis entre particulars. Aquests actes o convenis no 
tindran efecte davant de l’Administració, sense perjudici de les seves conseqüències 
jurídic privades. 
 
 
Article 6è. CONTRIBUENT 
 
1.És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable. 
 
2.No perd la condició de contribuent aquell que hagi de suportar la càrrega tributària, 
encara que la traslladi a altres persones. 
 
 
Article 7è. SUBSTITUT I TITULARS 
 
1.És substitut el subjecte passiu que, per imposició de la llei, està obligat a complir, en 
lloc del contribuent, les prestacions materials i formals de l’obligació tributària, 
assumint l’obligació d’efectuar l’ingrés a la Hisenda municipal. 
 
2.L’administració municipal pot considerar titular de qualsevol bé, dret, empresa, 
activitat, explotació o funció a la persona física o jurídica que figuri com a tal en un 
registre públic, llevat de prova que demostri el contrari. 
 
3.La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable determina que quedin 
obligats solidàriament davant la Hisenda municipal, tret de que la llei reguladora del 
tribut disposi una altra cosa. 
 
 
Article 8è. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU 
 
1.Els subjectes passius estan obligats a: 
 
-Pagar el deute tributari, de la qual cosa responen amb tots els seus béns i drets 
presents i futurs, llevat de les limitacions establertes per la Llei. 
-Facilitar a l’Administració municipal les seves dades identificatives: noms i cognoms 
complets en cas de persones físiques, nom de la societat o entitat en cas de persones 
jurídiques i número d’identificació fiscal (NIF). 
-Declarar el seu domicili fiscal, d’acord amb l’article  16 d’aquesta  ordenança fiscal. 
-Formular i documentar les declaracions, declaracions-liquidacions, autoliquidacions i 
comunicacions que s’exigeixin per a cada exacció. 
-Facilitar la pràctica de comprovacions i inspeccions. 
-Facilitar a l’Administració Municipal tots aquells documents, contractes, informes, 
antecedents, dades i justificants que tinguin relació amb el fet imposable. La referència 
cadastral s’ha de fer constar a totes les declaracions, declaracions-liquidacions, 
autoliquidacions i comunicacions referents a béns immobles. 
-Posar a disposició de l’Administració  Municipal, quan així els sigui requerit, els llibres 
de comptabilitat, registres i tots aquells documents que els subjectes passius hagin de 
portar i custodiar, d’acord amb la Llei. 
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2.Les obligacions esmentades en els punts e), f) i g), en la mesura que siguin de 
caràcter accessori, no es poden exigir un cop hagi expirat el termini de prescripció de 
l’acció administrativa per fer efectiva l’obligació de pagament. 
 
 
Article 9è. DRETS GENERALS DEL CONTRIBUENT 
 
Dret a ser informat i assistit per l’Administració tributària en el compliment de les seves 
obligacions tributàries, respecte del contingut i l’abast d’aquestes obligacions. 
 
Dret a obtenir les devolucions d’ingressos indeguts amb l’abonament de l’interès de 
demora previst en l’article 23 d’aquesta ordenança, sense necessitat d’efectuar 
requeriment a l’efecte. 
 
Dret al reembossament dels cost dels avals i altres garanties aportats per suspendre 
l’execució d’un deute tributari, tan bon punt aquest sigui declarat improcedent per una 
sentència o una resolució administrativa ferma, així com a l’abonament de l’interès 
legal. 
 
Dret a conèixer l’estat de tramitació dels procediments en què sigui part. 
 
Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de l’Administració 
tributària, sota la responsabilitat de les quals es tramiten els procediments de gestió 
tributària en què tingui la condició d’interessat. 
 
Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions presentades per ell, així com de 
la còpia segellada dels documents presentats, sempre que aportin original pel seu 
coteig. 
 
Dret a no aportar els documents ja presentats i que es troben en poder de 
l’Administració actuant. 
 
Dret al caràcter reservat de les dades, informes o antecedents obtinguts per 
l’Administració tributària, que únicament podran ser utilitzats per a l’efectiva aplicació 
dels tributs o recursos la gestió dels quals aquesta Administració tingui encomanada, 
sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers amb l’excepció dels supòsits 
previstos per la Llei. 
 
Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al servei de l’Administració 
tributària. 
 
Dret que les actuacions de l’Administració tributària que requereixin la seva intervenció 
es portin a terme de la forma menys onerosa. 
 
Dret a formular al·legacions i a aportar documents que seran tinguts en compte pels 
òrgans competents a l’hora de redactar la corresponent proposta de resolució. 
 
Dret a ser escoltat en el tràmit d’audiència amb caràcter previ a la proposta de 
resolució, en els termes previstos en la vigent Llei general tributària. 
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Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte 
d'adquisició o transmissió. 
 
Dret a ser informat, al començament de les actuacions de comprovació i investigació 
de la Inspecció d’Hisenda, sobre la naturalesa i l’abast d’aquestes actuacions, com 
també dels seus drets i obligacions en el curs de les actuacions, les quals s’han de 
desenvolupar en els termes legalment establerts. 
 
Dret al reconeixement  dels beneficis fiscals que li resultin aplicables. 
 
Dret a formular queixes i suggeriments en relació amb el funcionament de 
l’Administració tributària. 
 
Dret a que les manifestacions amb rellevància dels obligats es recullin en les 
diligències exteses durant els procediments tributaris. 
 
Dret a obtenir còpia, a compte d’ell, dels documents que integren l’expedient 
administratiu en el tràmit on es posi de manifest l’expedient en els termes previstos en 
la Llei general tributària. Aquest dret  es podrà exercir en qualsevol moment del 
procediment de constrenyiment. 
 
 
Article 10è. RESPONSABLES TRIBUTARIS  
 
1.Les ordenances municipals corresponents, en els supòsits previstos per la llei, 
podran declarar responsables del deute tributari, juntament amb els subjectes passius 
o deutors principals, altres persones, solidàriament o subsidiàriament. 
 
2.Llevat d’un precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre 
subsidiària. 
 
3.La responsabilitat comprendrà la totalitat del deute tributari, llevat de les sancions. El 
recàrrec de constrenyiment només serà exigible al responsable en el supòsit que hagi 
acabat el període voluntari que li hagi estat concedit per fer l'ingrés corresponent. Si no 
fa el pagament, la responsabilitat s'estendrà automàticament als recàrrecs a que es 
refereix l’article 110 d’aquesta  ordenança i el deute li serà exigit en via de 
constrenyiment. 
 
4.Quan hi hagi dos o més responsables solidaris o subsidiaris d’un mateix deute, 
aquest es podrà exigir íntegrament a qualsevol d’ells. 
  
5.En tot cas, la derivació de l’acció administrativa per exigir el pagament del deute 
tributari als responsables requerirà que prèviament es dicti un acte administratiu, en el 
qual, desprès d’audiència a l’interessat, es declari la responsabilitat i se’n determini 
l’abast. 
 
L’acte esmentat els serà notificat, amb l’expressió dels elements essencials de la 
liquidació, els mitjans d’impugnació que puguin ser exercits pels responsables, tant 
contra la liquidació practicada, com contra l’extensió i el fonament de la seva 
responsabilitat, amb indicació dels terminis i els òrgans davant els quals s’hauran 
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d’interposar i el lloc, termini i la forma en què ha de ser satisfeta la quantitat a la qual 
s’estén la responsabilitat; des d’aquest instant, els seran atorgats tots els drets del 
deutor principal. 
 
 
Article 11è. RESPONSABLES SOLIDARIS I SUBSIDIARIS 
 
1.En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi 
transcorregut el període de pagament voluntari sense que el deutor principal hagi 
satisfet el deute, se’n podrà reclamar el pagament als responsables solidaris. 
 
Són responsables solidaris dels deutes tributaris les següents persones o entitats: 
 
Totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a 
cometre-la, i en tot cas: 
a) Els causants o aquells que col·laborin a ocultar béns o drets amb la 
finalitat d’impedir-ne la trava. 
b) Els que per culpa o negligència incompleixin les ordres d’embarg. 
c) Els que coneixent l’embarg, col·laborin o consentissin el seu alçament. 
La seva responsabilitat, en aquests casos, també s'estendrà a les sancions 
imposades. 
 
En els supòsits de declaració consolidada, les societat integrants del grup seran 
responsables solidàries de les infraccions comeses en aquest règim de tributació. 
 
Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, i article 5.2 d’aquesta  ordenança 
respondran solidàriament, en proporció a les seves respectives participacions, de les 
obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 
 
Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercicis d’explotacions o 
activitats econòmiques pels deutes contrets de l’anterior titular  o derivades del seu 
exercici. Aquesta responsabilitat no serà aplicable als adquirents d’elements aïllats, 
llevat que aquests permetin continuar en l’activitat o exercici de l’explotació. 
 
2.També seran responsables solidaris del pagament del deute tributari, fins l’import del 
valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, totes aquelles 
persones o entitats que siguin causant o col·laborin en l’ocultació de béns, 
incompleixin les ordres d’embargament, permetin l’embargament de béns sobre els 
que s’hagués constituït mesura cautelar o garantia i altres supòsits previstos en les 
lleis. 
 
3.En els supòsits previstos per les lleis, els responsables subsidiaris estan obligats al 
pagament dels deutes tributaris quan concorrin les circumstàncies següents: 
 
a)Que els deutors principals responsables solidaris hagin estat declarats fallits, d’acord 
amb el procediment previst en els articles 163 i següents del Reglament general de 
recaptació. 
 
b)Que s’hagi dictat un acte administratiu de derivació de responsabilitat. 
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L’acte administratiu de derivació de la responsabilitat el dictarà l’òrgan de recaptació 
que tingui al seu càrrec la tramitació de l’expedient i es notificarà a l’interessat fent-li 
constar: 
 
Els elements essencials de la liquidació i el text íntegre de l’acord, declarant la 
responsabilitat subsidiària i la seva quantitat . 
 
Els mitjans d’impugnació que el responsable subsidiari pot exercir contra la liquidació 
practicada o contra l’extensió i fonament de la seva responsabilitat, amb indicació del 
termini i organismes davant dels quals s’hauran d’interposar. 
 
Lloc, termini i forma de satisfer la quantitat a la qual arriba la responsabilitat 
subsidiària, d’acord, en particular, amb allò que disposen les lletres a) i b) de l’apartat 2 
de l’article 20 del Reglament general de recaptació. 
 
La responsabilitat subsidiària, llevat que una norma especial disposi una altra cosa, 
s'estén al deute tributari inicialment liquidat i notificat al deutor principal dins el període 
voluntari. Aquesta responsabilitat no arriba a les sancions pecuniàries imposades al 
deutor principal, llevat que resulti de la participació del responsable en una infracció 
tributària. 
 
Abans de la declaració de fallits dels deutors principals, l’òrgan de recaptació podrà 
adoptar les mesures cautelars que siguin procedents quan hi hagi indicis racionals per 
a la presumpció d’actuacions que puguin impedir el cobrament del deute. 
 
Seran responsables subsidiaris: 
 
Els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que havent comès 
infraccions tributàries no haguessin fet els actes necessaris que els hi són propis del 
seu càrrec, pel compliment de les obligacions tributàries, Tot això, sens perjudici del 
que s’estableix en l’apartat 1 d’aquest article relatiu a responsables solidaris. 
 
En els casos de cessament de l’activitat de persones jurídiques, aquests mateixos 
administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tributàries pendents 
en el moment del cessament de l’activitat i sempre que no haguessin fet el necessari 
pel seu pagament. 
 
Els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en 
general, quan per negligència o mala fe no realitzin les gestions necessàries per al 
compliment íntegre de les obligacions tributaries meritades amb anterioritat a les 
esmentades situacions i que siguin imputables als respectius subjectes passius. 
 
 
Article 12è. SUCCESORS DELS DEUTES TRIBUTARIS  
 
1.Els deutes i responsabilitats tributàries derivades de l’exercici d’explotació i activitats 
econòmiques per persones físiques, societats i entitats jurídiques, seran exigibles als 
qui els succeeixin per qualsevol concepte en la respectiva titularitat, sens perjudici del 
que per a l’herència acceptada a benefici d’inventari estableix el Codi Civil. 
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2.L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia 
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Organisme Autònom Municipal de 
Gestió Tributària certificació dels deutes per tributs dimanants de l’exercici de 
l’explotació esmentada. Cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el 
sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data 
d’adquisició de l’explotació econòmica. 
 
3.En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 
 
 4.Els successors mortis causa dels obligats al pagament dels deutes enumerats en 
els punts anteriors, se subrogaran en la posició de l’obligat a qui succeeixin i 
respondran de les obligacions tributàries pendents dels seus causants, amb les 
limitacions que resultin de la legislació civil per l’adquisició d’herència. No obstant això, 
a la mort del subjecte infractor no es transmeten les sancions pecuniàries que li foren 
imposades. 
 
5.La responsabilitat de l’adquirent per actes inter vius no eximeix al qui transmet 
l’obligació de pagament. Tots dos solidàriament en responen. 
 
 
Article 13è. RESPONSABLES PER ADQUISICIÓ DE BÉNS AFECTES AL 
PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI 
 
1.Els adquirents de béns que, per Llei, siguin afectes al pagament del deute tributari 
n’han de respondre amb aquests béns, per derivació de l’acció tributària, si el deute no 
es paga. 
 
2.La derivació de l’acció tributària contra els béns afectes exigirà un acte administratiu 
notificat reglamentàriament, que serà dictat per l’òrgan de recaptació que tingui al seu 
càrrec la tramitació de l’expedient. 
 
3.Els béns i drets transmesos quedaran afectes a la responsabilitat del pagament de 
les quantitats, liquidades o no, corresponents als tributs que graven les transmissions 
o adquisicions, qualsevol que sigui el posseïdor, llevat que aquest sigui un tercer 
protegit per la fe pública registral o justifiqui l’adquisició dels béns, amb bona fe i a títol 
just o en un establiment mercantil o industrial, en el cas de béns mobles no 
inscriptibles. 
 
 
Article 14è. DETERMINACIÓ DE LA CAPACITAT D’ACTUAR  
 
Pel que fa a les exaccions municipals, tenen capacitat d’actuar, a més de les persones 
a qui correspon d’acord amb les normes del dret privat, els menors d’edat en les 
relacions tributàries resultants d’aquelles activitats l’exercici de les quals els sigui 
permès per l’ordenament jurídic, sense l’existència de la persona que exerceixi la 
pàtria potestat o la tutela. 
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Article 15è. REPRESENTANTS 
 
1.El subjecte passiu amb capacitat per actuar pot fer-ho mitjançant un representant, 
amb el qual es portaran a terme les actuacions administratives successives, llevat que 
ho manifesti altrament. 
 
2.Per interposar reclamacions, desistir-ne, renunciar a drets en nom d’un subjecte 
passiu o assumir o reconèixer obligacions a nom de l’obligat tributari, sol·licitar 
devolucions d’ingressos indeguts o reembossament i en tots aquells casos que sigui 
necessari la signatura de l’obligat tributari, cal acreditar-ne la representació amb poder 
suficient, mitjançant un document públic o privat amb la signatura legitimada 
notarialment o amb la compareixença davant l’òrgan administratiu competent. Pels 
actes de mer tràmit es presumeix concedida la representació. 
 
3.La manca o la insuficiència de l’apoderament no impedirà de considerar realitzat 
l’acte del qual es tracti, sempre que se n’aporti l’apoderament o es corregeixi el defecte 
en el termini de deu dies, que l’òrgan gestor haurà de concedir amb aquesta finalitat. 
 
4.En els supòsits d’entitats, associacions, herències jacents i comunitats de béns que 
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, ha d’actuar en 
representació seva la persona que el posseeixi, sempre que l’acrediti fefaentment, i en 
cas que no s’hagi designat cap representant, es considerarà com a tal el qui 
aparentment n’exerceixi la gestió o la direcció i, si no n’hi ha, qualsevol dels membres 
o partícips que integren o integren l’entitat o comunitat. 
 
5.Pel que fa als obligats tributaris sense capacitat d’actuar, cal que actuïn en nom seu 
els seus representants legals. 
 
 
Article 16è. DOMICILI FISCAL 
 
1. Als efectes tributaris municipals, el domicili fiscal és: 
 

a) Per a les persones físiques el de la seva residència habitual. 
b) Per a les persones jurídiques el del seu domicili social a Sant Cugat del Vallès, 

sempre que la gestió administrativa i la direcció dels negocis hi estiguin 
efectivament centralitzades. En cas contrari, serà el domicili on radiqui 
l’esmentada gestió o direcció. En tot cas, es considera que la gestió o direcció 
radica en el domicili declarat a efectes de l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària i/o Registre Mercantil. 

c) L’Hisenda municipal podrà rectificar d’ofici el domicili fiscal dels subjectes passius 
si com a conseqüència d’actuacions de comprovacions i inspeccions es detecta  
l’existència d’un domicili diferent de l’últim que consta en les oficines de l’hisenda 
municipal. 

 
2.Els obligats tributaris, siguin contribuents o substituts, i, si és el cas, els seus 
representants, administradors o apoderats, estan obligats a comunicar, mitjançant 
declaració expressa, el seu domicili fiscal a l’Administració municipal, així com els 
canvis futurs que s’hi produeixin, els quals no tindran efectes davant l’Administració 
fins que no es presenti la citada declaració. 
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3.L’administració tributària municipal podrà rectificar el domicili fiscal, prèvia la 
comprovació corresponent. 
 
4.La pràctica de les notificacions es farà en el domicili fiscal del subjecte passiu, si 
s’escau, en l’assenyalat a l’efecte de notificació o en el dels seus representants legals 
o voluntaris. Tindrà plena validesa, amb caràcter general, la notificació practicada en el 
domicili de l’activitat de l’obligat tributari, o en l’últim consignat en un document de 
naturalesa tributària o relatiu a altres recursos de dret públic.  
 
5.Els obligats tributaris que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos l’any 
(natural), estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol 
als efectes de les seves relacions amb la Hisenda municipal.  
 
6.Les persones jurídiques residents a l’estranger que realitzin activitats dins el terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès, han de tenir el seu domicili fiscal en el lloc on 
estigui ubicada la direcció efectiva dels seus negocis i hauran de comunicar-lo a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès als efectes de comunicacions i notificacions. 
 
 

TÍTOL II - LA RELACIÓ JURÍDICO TRIBUTÀRIA 
 
 

CAPÍTOL III - DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE 
 
 
Article 17è. SISTEMES D’ESTIMACIÓ I AVALUACIÓ DE LA BASE 
IMPOSABLE  
 
1.L'ordenança fiscal reguladora de cada exacció estableix els mitjans i els mètodes per 
determinar-ne la base imposable d'acord amb els règims següents: 
 

a)Estimació directa.  
b)Estimació objectiva.  
c)Estimació indirecta.  

 
2.Les bases determinades pels règims dels apartats a) i c) de l'epígraf anterior poden 
ser enervades pels contribuents mitjançant les proves pertinents.  
 
3.Cal aplicar amb caràcter general l'estimació directa; l'estimació indirecta és aplicable 
quan no sigui possible la directa. La Llei establirà els casos en que sigui possible 
l’aplicació de l’estimació objectiva, que en tot cas tindrà caràcter voluntari pels obligats 
tributaris 
 
 
Article 18è. ESTIMACIÓ DIRECTA 
 
La determinació de les bases en règim d'estimació directa correspon a l'Administració, 
i s'ha d'aplicar mitjançant les declaracions o documents presentats i les dades 
consignades en els llibres i registres comprovats administrativament.  
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Article 19è. ESTIMACIÓ OBJECTIVA 
 
S'utilitzarà quan les normes de cada tribut ho determinin així.  
 
 
Article 20è. ESTIMACIÓ INDIRECTA 
 
Quan l'Administració no pugui determinar la base imposable per omissió de declaració, 
per resistència, excusa o negativa a la funció inspectora, o per incompliment de les 
obligacions comptables dels subjectes passius, podrà determinar i quantificar la base 
imposable de forma indirecta: 
a)Aplicant dades i antecedents disponibles que siguin rellevants.  
b)Utilitzant elements que, indirectament, acreditin l'existència de l'objecte tributari i el 
fet imposable corresponent.  
Valorant els signes, índexs o mòduls dels contribuents, d’acord amb les dades, 
antecedents, sector econòmic i dimensió del fet de què es tracti. 
 
 
Article 21è. PROCEDIMENT 
 
En cas que el règim d'estimació indirecta de bases tributàries resulti aplicable: 
 
1. La Inspecció de la Hisenda Municipal haurà d'annexar a les actes incoades per 
regularitzar la situació tributària dels subjectes passius un informe raonat sobre: 
Les causes determinants de l'aplicació del règim d'estimació indirecta. 
La situació de la comptabilitat dels registres obligatoris dels subjectes. 
La justificació dels mitjans elegits per determinar-ne les bases. 
Els càlculs i les avaluacions efectuats d’acord amb els punts anteriors.  
 
2.En els supòsits en què la Inspecció no intervingui, l'òrgan gestor competent ha de 
dictar l'acte administratiu de fixació de la base i la liquidació tributària, i notificar-lo a 
l'interessat amb els requisits a què es refereixen l'article 61 i d'aquesta  ordenança, 
amb un informe raonat sobre els punts del paràgraf anterior.  
 
3.L'aplicació del règim d'estimació indirecta no requereix cap acte administratiu previ 
que el declari, sense perjudici dels recursos i les reclamacions que procedeixin contra 
els actes i les liquidacions que en resultin.  
 
En els recursos i les reclamacions que s’interposin podrà plantejar-se la procedència 
de l’aplicació del règim d’estimació indirecta.  
 
 
 Article 22è. BASE LIQUIDABLE 
 
S'entén per base liquidable el resultat de practicar a la base imposable, si escau, les 
reduccions establertes per l'ordenança fiscal corresponent 
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CAPÍTOL IV - EL DEUTE TRIBUTARI 
 
 
Secció 1a. Concepte i elements constitutius  
 
 
Article 23è. CONCEPTE 
 
1.El deute tributari està constituït per la quota, pels pagaments a compte o fraccionats, 
les quantitats retingudes o que s'haurien d'haver retingut i els ingressos a compte.  
 
2.Si escau, també poden formar part del deute tributari: 
 
Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes. 
 
Els recàrrecs sobre els ingressos corresponents a les autoliquidacions, declaracions-
liquidacions i declaracions presentades fora de termini, sense requeriment previ. 
 
L'interès de demora, que és l'interès legal del diner vigent durant el període en el qual 
aquest es merita, incrementat en un 25 %, llevat que la Llei de pressupostos generals 
de l'Estat n'estableixi un de diferent. 
 
El recàrrec de constrenyiment. 
 
 
Article 24è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
Cal determinar la quota tributària d'acord amb: 

 
a) Els tipus de gravamen aplicables, les tarifes, la quantia fixa assenyalada o 

l'aplicació conjunta d'alguns d'aquests sistemes. 
b) Els factors correctors que, en cada cas, cada ordenança estableix. 
c) Els beneficis fiscals que hi siguin aplicables.  

 
 
Article 25è. TIPUS DE GRAVAMEN 
 
Són els tipus percentuals, de caràcter progressiu o proporcional, que cal aplicar sobre 
la base liquidable per obtenir la quota.  
 
 
Article 26è. TARIFA 
 
És el quadre o taula d'imports reglamentàriament aprovats aplicable a diferents nivells 
o categories del fet imposable, d’acord amb la seva naturalesa, dimensió o capacitat 
contributiva presumpta.  
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Article 27è. ÍNDEXS I COEFICIENTS  
 
1.Són els factors aplicables a la base liquidable o a la tarifa, dins els límits legalment 
establerts, d’acord amb determinades característiques associades al fet imposable.  
 
2.Quan la corresponent ordenança fiscal estableixi l'aplicació d'índexs d'acord amb la 
via pública en la qual es produeixi el fet imposable, cal aplicar les categories de vies 
públiques d'acord amb la classificació aprovada, que constituirà l'annex d'aquesta  
ordenança. 
 
Els carrers que no figuren en la classificació es consideren de categoria fiscal "D", 
llevat que l'ordenança corresponent disposi una altra cosa. 
 
 
Secció 2a. Extinció del deute tributari 
 
 
Article 28è. FORMES D’EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI  
 
El deute tributari s'extingirà per: 
 
-Pagament. 
-Prescripció. 
-Compensació. 
-Insolvència definitiva. 
-Condonació. 
-Crèdits incobrables. 
-Confusió. 
 
El pagament, la compensació, la deducció sobre transferències o la condonació del 
deute tributari tenen efectes alliberatoris exclusivament per l’import pagat, compensat, 
deduït o condonat. 
 
 
Article 29è. EL PAGAMENT 
 
1.La recaptació de tributs i altres ingressos municipals de dret públic es farà en 
període de pagament voluntari a les caixes municipals o a les entitats col·laboradores 
a les quals es faci referència en el document-comunicació tramés al domicili del 
subjecte passiu, sens perjudici que l’Organisme Autònom Municipal de Gestió 
Tributària pugui establir convenis amb determinades entitats col·laboradores, en quin 
cas la recaptació es farà exclusivament a través d’aquestes entitats. 
 
2.El pagament de les quotes tributàries incloses en els padrons fiscals de periodicitat 
anual, es podran fer mitjançant la domiciliació dels rebuts dels conceptes tributaris 
respectius a les entitats financeres autoritzades. 
 
A aquest efecte, els contribuents podran remetre la corresponent comunicació  
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a) La Tresoreria municipal d’aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a 
l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària, a l’oficina municipal 
d’Atenció al Ciutadà Servei (OAC), a les oficines municipals dels Districtes , 
al Servei telefònic del 010 o altres que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
autoritzi i hauran d’especificar els rebuts dels conceptes tributaris que 
desitgen domiciliar 

 
b) A les oficines de les entitats financeres, tot especificant, igualment, els rebuts 

dels conceptes tributaris que desitgin domiciliar, les dades dels quals 
s’incorporaran per aquestes entitats en suport magnètic que es remetrà a la 
Tresoreria municipal i originaran la corresponent alta a la base de dades del 
fitxer de domiciliacions. 

 
Aquestes domiciliacions de pagament tindran validesa per un temps 
indeterminat fins que l’interessat no les anul·li per escrit o fins que no les 
rebutgi l’entitat on s’hagin de presentar per al cobrament. 

 
3.El deute tributari s'haurà de satisfer en els terminis i en la forma que preceptui cada 
ordenança fiscal i amb els mitjans de pagament que estableix aquesta  ordenança 
general. 
 
4.S'entén que un deute tributari s'ha pagat en efectiu quan s’ha ingressat l'import a la 
Tresoreria o a les entitats col·laboradores autoritzades que tinguin competència per 
admetre'l. 
 
5.Per tal que el pagament produeixi els efectes que li són propis, cal que cobreixi la 
totalitat del deute, llevat que se n'hagi concedit el fraccionament.  
 
La normativa tributària regularà els requisits i condicions per què el pagament pugui 
efectuar-se utilitzant tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.  
 
 
Article 30è. PERSONES QUE PODEN FER EL PAGAMENT 
 
1.Pot fer el pagament del deute tributari qualsevol persona, tant si té interès pel 
compliment de l'obligació com si no en té, i tant si el deutor el coneix i l'aprova com si 
l'ignora.  
 
2.En cap cas, el tercer que pagui el deute no està legitimat per exercir davant 
l'Administració els drets que corresponguin a la persona obligada a fer el pagament, 
independentment de les accions de repetició que hi siguin procedents d'acord amb el 
dret privat. Així mateix, podrà exercitar els drets que es derivin, al seu favor, 
exclusivament de l'acte de pagament.  
 
A l'efecte d'allò que disposa el paràgraf anterior, no té la condició de tercer el 
successor del deute tributari que pagui els deutes liquidats a nom del subjecte passiu 
anterior.  
 
3.En primer lloc estan obligats al pagament, com a deutors principals: 
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                   a) els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
                   b) els retenidors. 
                   c) els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
4.Si els deutors principals, referits en el punt anterior, no compleixen la seva obligació, 
estaran obligats al pagament els subjectes següents: 
 
                  a) els responsables solidaris. 
                  b) els adquirents d’explotacions i activitats econòmiques. 
                  c) els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels    deutors   

principals. 
 
5.Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d’un mateix deute, 
aquest podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d’ells. 
 
 
Article 31è. AUTONOMIA DELS DEUTES TRIBUTARIS 
 
1.Els deutes tributaris es presumeixen autònoms.  
 
2.El deutor amb diversos deutes pendents pot imputar el pagament en període 
voluntari al deute o als deutes que determini lliurement.  
 
3.En aquells casos d'execució forçosa en què s'hagin acumulat diversos deutes del 
mateix subjecte passiu i no es puguin satisfer totalment, cal aplicar el pagament al 
crèdit més antic i determinar-ne l'antiguitat d'acord amb la data en què ha estat 
exigible.  
 
4.El cobrament d'un deute de venciment posterior no extingeix el dret de la Corporació 
a percebre els anteriors que estiguin en descobert.  
 
 
Secció 3a. La prescripció 
 
 
Article 32è. PRESCRIPCIÓ 
 
1.Prescriuen als quatre anys els drets i accions següents. 
 
  a)   El dret de l’Administració a determinar el deute tributari. 

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. 
 
2.El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la 
normativa particular que en reguli la gestió. Quan aquest termini no estigui regulat serà 
de quatre anys. 
 
3.El termini de prescripció en referència a l’apartat anterior, es començarà a comptar 
de la manera següent: 
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-des del dia que s’acabi el termini reglamentari per presentar la declaració 
corresponent. 
-des de la data en que s’acabi el termini de pagament voluntari. 
-des del moment en que s’hagin comès les respectives infraccions 
-des del dia en què s’hagi fet l’ingrés indegut. 
 
Pel que fa als responsables solidaris començarà a comptar des del dia següent  a la 
finalització del termini de pagament en període voluntari del deutor principal, llevat dels 
casos previstos en aquesta  ordenança relatius a la responsabilitat solidària.  
 
4.Els terminis de prescripció s'interrompran, i es computarà a partir de la data 
d'interrupció una altra vegada el període de prescripció, per les següents accions: 
 

a) Per qualsevol acció administrativa feta amb coneixement formal del subjecte 
passiu conduent al reconeixement, regulació, inspecció, assegurament, 
comprovació, liquidació i recaptació de l'exacció meritada per cada fet 
imposable.  

b) S'entendrà no produïda la interrupció del còmput de la prescripció quan, 
començades les actuacions inspectores, aquestes actuacions se suspenguin 
més de sis mesos per motius no atribuïbles a l'obligat tributari.  

c) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol tipus.  
d) Per qualsevol actuació del subjecte passiu dirigida al pagament o liquidació 

del deute.  
e) Per qualsevol acte fefaent del subjecte passiu que pretengui la devolució 

d'ingressos indeguts o per qualsevol acte de l'Administració que en 
reconegui l'existència.  

 
 
Article 33è. APLICACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ 
 
La prescripció s'aplicarà d'ofici, sense necessitat que el subjecte passiu la invoqui o 
l'exceptuï.  
 
 
Secció 4a. La compensació 
 
 
Article 34è. NORMES GENERALS DE COMPENSACIÓ 
 
1.Els deutes tributaris, en període voluntari o executiu de recaptació, es podran extingir 
totalment o parcialment per compensació: 
 

a) Amb els crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor del 
subjecte passiu en virtut de devolucions d'ingressos indeguts per qualsevol 
tribut. 

b) Amb altres crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor del 
subjecte passiu.  

 
2.La compensació es pot fer d'ofici o a instància de part. 
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3.Quan una liquidació, l'import de la qual hagi estat ingressat, sigui anul·lada i 
substituïda per una altra, es podrà disminuir aquesta amb la quantitat prèviament 
ingressada.  
 
4.Els deutes a favor de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, quan el deutor sigui un 
ens de dret públic l'activitat del qual no es regeixi per l'ordenament privat, seran 
compensables d'ofici una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari.  
 
Els obligats tributaris podran sol·licitar la compensació dels crèdits i deutes tributaris 
dels quals siguin titulars mitjançant un sistema de compte corrent, en els termes que 
estableixi la present  ordenança . 
 
5.Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
que es trobin en fase de gestió recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb 
els crèdits reconeguts per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a favor del deutor. 
 
6.Quan la compensació afecti deutes en període voluntari de pagament, caldrà que la 
sol·liciti el deutor. La sol·licitud de compensació contindrà els requisits següents: 
       

a) Nom i cognom, raó social o denominació i domicili del subjecte passiu. 
b) Deute tributari del qual es sol·licita la compensació, indicant el seu import i 

adjuntant còpia de la  notificació. 
c) Crèdit contra l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del qual s’ofereix la 

compensació, indicant-ne l’import i adjuntant còpia de la factura o dades 
d’identificació d’aquest. 

d) Declaració expressa de que el crèdit no s’ha endossat. 
 
7.Quan els crèdits es trobin en període executiu, la compensació del deute més els 
recàrrecs es farà d’ofici i serà notificada al deutor. 
 
8.Amb el vist-i-plau de la Intervenció de fons, es materialitzarà la compensació 
sol·licitada o acordada d’ofici pel Tresorer municipal i s’extingirà el deute per la 
quantitat corresponent. La compensació produirà els efectes següents: 
 

a) Si el deute és superior al crèdit, el subjecte passiu haurà d’abonar la 
diferència en el mateix acte de la formalització de la compensació per part 
del Tresorer municipal. 

b) Quan el crèdit sigui superior a l’import del deute tributari, l’Administració farà 
la liquidació minorant el crèdit i expressant l’import del romanent a favor de 
la persona interessada. 

 
 
Article 35è. COMPENSACIÓ D’OFICI 
 
1.Els deutes tributaris de les altres administracions públiques seran compensables 
d'ofici una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari. 
  
2.Els deutes tributaris quan els deutors no siguin ens públics seran compensables 
d'ofici, i una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari, s’inclourà en 
la compensació el corresponent recàrrec de constrenyiment.  
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3.L’Administració tributària compensarà d’ofici els deutes tributaris que es trobin en 
període executiu. 
 
Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació limitada o 
inspecció o de la pràctica d’una nova liquidació per haver estat anul·lada una altra 
anterior. 
 
4.L’extinció del deute tributari es produirà en el moment d’inici del període executiu o 
quan es compleixin els requisits exigits pels deutes i crèdits, si aquest moment fos 
posterior. L’acord de compensació declararà aquesta extinció. 
 
 
Article 36è. COMPENSACIÓ A INSTÀNCIA DEL SUBJECTE PASSIU 
 
La presentació d’una sol·licitud de compensació en període voluntari impedirà l’inici del 
període executiu del deute concorrent amb el crèdit ofert, però no el meritat de l’interès 
de demora que pugui procedir, en el seu cas, fins la data de reconeixement del crèdit. 
 
1.La sol·licitud de  compensació ha de recollir les dades següents: 
 

a) Nom i cognoms, raó social o denominació i domicili del subjecte passiu. 
b) Deute tributari la compensació del qual se sol·licita i import d'aquest deute. 
c) Crèdit contra l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la compensació del qual 
s'ofereix i import  
d) Declaració expressa de no haver cedit el crèdit.  
e) Lloc, data, signatura del peticionari. 

 
2. En la sol·licitud de compensació s'adjuntaran els documents següents: 
 
Si el deute tributari la compensació del qual se sol·licita ha estat determinat mitjançant 
autoliquidació, model oficial d'autoliquidació degudament emplenat.  
Acta administrativa en la qual es reflecteixi l'existència del crèdit reconegut, pendent 
de pagament.  
 
3.Si la sol·licitud de compensació es presenta en període voluntari i en acabar el 
termini està pendent de resolució, no es dictarà la providència de constrenyiment.  
 
Quan es presenti en període executiu, es suspendran cautelarment les actuacions de 
cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.  
 
4.Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s'adjunten els documents indicats en 
l'apartat 2 d'aquest article, es requerirà el sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, 
esmeni la falta o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així 
se'l considerarà desistit de la seva sol·licitud.  
 
En particular, si la sol·licitud s'ha presentat en el període voluntari d'ingrés, se 
l’advertirà que, si el termini d'ingrés ha transcorregut en acabar el termini assenyalat 
en el paràgraf anterior sense que s’hagi fet el pagament ni aportat els documents, 
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s'exigirà el deute per la via de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos 
corresponents.  
 
5.Si la compensació es denega i aquesta s'ha sol·licitat en període voluntari, el deute 
s’ha de satisfer juntament amb els interessos de demora, acreditats fins a la data de la 
resolució, en el termini establert en l'article 90 de la present  ordenança. Acabat el 
termini esmentat, si no es produeix l'ingrés, s'exigirà el deute pendent per la via de 
constrenyiment.  
 
Si la compensació s'ha sol·licitat en període executiu i es denega, es continuarà el 
procediment de constrenyiment.  
 
6.La resolució de les sol·licituds de compensació s'ha de dictar en el termini de sis 
mesos a comptar des del dia de presentació de la sol·licitud al Registre General.  
 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat cap resolució, la sol·licitud es 
podrà considerar desestimada en la forma i amb els efectes previstos en l’article 43 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.  
 
 
Article 37è. EFECTES DE LA COMPENSACIÓ 
 
1.Un cop acordada la compensació, el crèdit i el deute queden extingits en la quantitat 
concorrent. 
  
2.Com a conseqüència d'allò que disposa el paràgraf anterior, l'Administració 
municipal ha de lliurar a l'interessat el justificant corresponent de l'extinció del deute, 
ha de declarar extingit el crèdit compensat i ha de practicar les operacions comptables 
que calguin.  
 
3. Quan el crèdit sigui superior a l'import del deute tributari, l'Administració municipal 
ha de practicar la liquidació minorant el crèdit i expressant la quantia del romanent a 
favor de l'interessat.  
 
4.Quan el crèdit sigui inferior a l'import del deute tributari, la part del deute tributari no 
compensada seguirà el règim ordinari, i es procedirà al constrenyiment, si no és 
ingressada en el termini establert en l'article 90 d'aquesta  ordenança, o es continuarà 
el procediment, si el deute ja estava constret.  
 
 
Secció 5a. Altres formes d’extinció 
 
 
Article 38è. INSOLVÈNCIA 
 
1.Els deutes que no s'han pogut fer efectius per insolvència provada del subjecte 
passiu i els responsables restants s'han de declarar provisionalment extingits en la 
quantia procedent mentre no es rehabilitin en els terminis de prescripció.  
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2.Si un cop vençut el termini de prescripció el deute no ha estat rehabilitat, queda 
definitivament extingit.  
Declarat fallit un deutor, els crèdits contra el mateix de venciment posterior seran 
donats de baixa per referència, en el cas de no existir altres obligats o responsables. 
 
 
Article 39è. CONDONACIÓ 
 
1.Els deutes només poden ser objecte de condonació, rebaixa o perdó en virtut de llei, 
en la quantia i amb els efectes que, si escau, aquesta determini.  
 
2.Els expedients de condonació de sancions tributàries s'incoaran amb sol·licitud 
prèvia de l'interessat, que es formularà dins del termini de trenta dies a partir de la 
notificació de les sancions tributàries.  
 
3.El procediment de cobrament de la sanció es suspendrà cautelarment fins a la 
resolució de la sol·licitud, sense perjudici, en el cas que es desestimi la petició, que es 
procedeixi a la liquidació d'interessos de demora durant el termini que hagi durat la 
suspensió. En el cas que la sanció s'hagi liquidat conjuntament amb la quota tributària, 
es procedirà a desglossar-la.  
 
4.S'incorporarà a l'expedient un informe sobre les circumstàncies econòmiques de 
l'infractor, que començarà amb l'estat de tributació i l'informe preceptiu de la Inspecció 
de Tributs Municipals.  
 
5.L'expedient serà elevat a l'Alcaldia o Tinença d’Alcaldia delegada per tal que sigui 
resolt, acompanyat d'un informe en el qual es faci constar la raó de la imposició de la 
sanció, les circumstàncies que concorren en el peticionari en les seves relacions amb 
l'Administració i si es considera aconsellable o no que s'accedeixi a allò que s'ha 
sol·licitat.  
 
 
Article 40è. CRÈDITS INCOBRABLES  
 
1.Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de 
recaptació per resultar fallits els obligats al pagament i altres responsables en el cas 
que n’hi hagi. 
 
2.La declaració de crèdits incobrables es justificarà necessàriament mitjançant l’oportú 
expedient individual o col·lectiu que s’encapçalarà amb la diligència formulada pel 
recaptador, fent constar que s’ha esgotat la via executiva sense arribar assolir la 
realització de descobert i amb expressió del concepte tributari, quantia del dret i 
període al qual correspon. 
 
3.La declaració formal d’un crèdit motivarà la seva baixa en comptes, si bé l’extinció 
d’aquest tindrà caràcter provisional mentre no s’extingeixi l’acció administrativa per la 
seva cobrança. 
 
4.Per motius d’eficiència econòmica, els deutes iguals o inferiors a 60 euros, referits a 
un mateix creditor, si no ha estat possible la notificació de la provisió de 
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constrenyiment, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable, si el 
contribuent no és titular d’altres deutes.  
 
 
Article 41è. CONFUSIÓ 
 
El deute tributari s’extingeix per confusió de drets de creditor i deutor. 
 
Hi ha confusió de drets quan recau en un mateixa persona la condició de deutor i 
creditor. 
 
 
Secció 6a. Les garanties 
 
 
Article 42è. AFECTACIÓ DE BÉNS  
 
1.Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari respondran 
subsidiàriament amb aquests si el deute no es satisfà, en els termes i procediments 
establerts en la normativa aplicable. 
 
 
Article 43è. ANOTACIÓ PREVENTIVA D’EMBARGAMENT 
 
Una vegada s'ha començat la via de constrenyiment, l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès o l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària pot procedir a l'anotació 
preventiva d'embargament de béns en el Registre corresponent. 
 
 
Article 44è. ALTRES GARANTIES DEL DEUTE 
 
Quan s'acordi la suspensió, el fraccionament o l'ajornament del deute, l'Administració 
tributària municipal podrà exigir la constitució de garanties establertes en l'article 108 i 
següents de la present  ordenança.  
 
 

TÍTOL III - L’APLICACIÓ DELS TRIBUTS 
 
 

CAPÍTOL I - LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 
 
Secció 1a. Normes generals i procediments  
 
 
Article 45è. LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA  
 
La declaració tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives 
regulades en l’article 117 de la Llei 58/2003, general tributària, entre les que mereixen 
especial interès: 
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1)La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions de 
dades i demés documents amb transcendència tributària. 

2)El reconeixement i comprovació de la procedència dels beneficis fiscals 
d’acord amb la normativa reguladora del corresponent procediment 

3)La realització d’actuacions de control del compliment de l’obligació de 
presentar declaracions tributàries i d’altres obligacions formals. 

4)La realització d’actuacions de verificació de dades. 
5)La realització d’actuacions de comprovació de valors. 
6)La realització d’actuacions de comprovació limitada. 
7)L’ emissió de certificats tributaris. 
8)La pràctica de liquidacions tributàries derivades de les actuacions de 

verificació i comprovació realitzades. 
9)L’elaboració i manteniment dels censos tributaris. 
10) La informació i assistència tributària. 
11) La realització de les demés actuacions d’aplicació dels tributs no integrades 

en les funcions d’inspecció i recaptació. 
 
 
Article 46è. FORMES D’INICIACIÓ  
 
La gestió dels tributs s'iniciarà: 
 

a) Per declaració, autoliquidació o iniciativa del subjecte passiu, del retenidor o 
de l'obligat al pagament, i de qualsevol persona obligada a presentar 
declaracions d'acord amb les normes de cada tribut.  

b) D'ofici, a iniciativa dels òrgans de l'Administració tributària municipal en 
l'àmbit de les seves competències.  

c) Per actuació investigadora dels òrgans de l'Administració tributària municipal 
en l'àmbit de les seves competències.  

 
 
Article 47è. DECLARACIÓ 
 
1.Té la consideració de declaració tributària qualsevol document per mitjà del qual es 
manifesti o es reconegui espontàniament davant l'Administració municipal que han 
concorregut les circumstàncies o els elements integrants del fet imposable.  
 
2.La presentació d'una declaració no implica l'acceptació de la procedència del 
gravamen.  
 
3.També es considera declaració tributària la presentació dels documents que 
continguin el fet imposable o que el constitueixin.  
 
4.L'Administració municipal pot reclamar declaracions, i l'ampliació d'aquestes, així 
com la correcció dels defectes advertits, quan sigui necessari per a la liquidació i la 
comprovació del tribut, com també la informació suplementària que hi escaigui.  
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Article 48è. DENÚNCIA  
 
1.L'acció investigadora dels òrgans administratius es pot iniciar com a conseqüència 
d'una denúncia. L'exercici de l'acció de denúncia és independent de l'obligació de 
col·laborar amb l'Administració tributària, segons el que preveu l’ article 114 de la Llei 
general tributària.  
 
2.El denunciant no es considerarà interessat en l'actuació investigadora iniciada com a 
conseqüència de la denúncia, ni legitimat per interposar-hi, com a tal, recursos ni 
reclamacions. Es poden arxivar sense cap més tràmit aquelles denúncies que 
manifestament no tinguin fonament.  
 
 
Article 49è. CONSULTES TRIBUTÀRIES 
 
1.Els subjectes passius i altres obligats tributaris poden formular consultes 
degudament documentades a l'Administració municipal pel que fa al règim, la 
classificació o la qualificació tributària que els correspongui en cada cas, en la forma i 
amb l'abast previst en l'article 88 de la Llei general tributària.  
 
2.Igualment, podran formular consultes, sempre que estiguin degudament 
documentades, els col·legis professionals, les cambres oficials, les organitzacions 
patronals, els sindicats, la federació d'associacions de veïns, les associacions de 
consumidors, les associacions empresarials i les organitzacions professionals, així 
com les federacions que agrupin els organismes o les entitats esmentats, quan es 
refereixin a qüestions que afectin la generalitat dels seus membres o associats.  
 
3.Llevat que per Llei es disposi altrament, la resposta no tindrà efectes vinculants per a 
l'Administració municipal.  
 
4.No obstant això, l’obligat tributari que, un cop rebuda resposta a la seva consulta, 
hagi complert les obligacions tributàries d'acord amb la resposta de l'òrgan competent, 
no incorrerà en responsabilitat, sense perjudici de l'exigència de les quotes, imports, 
recàrrecs i interessos de demora pertinents, si compleix els requisits següents: 
 
a) Haver presentat tots els antecedents i exposat les circumstàncies necessaris per a 
la formació del judici de l'Administració.  
b) Els antecedents i les circumstàncies esmentats no s'han d'haver modificat 
posteriorment.  
c) La consulta s'ha d'haver formulat abans de produir-se el fet imposable o dins el 
termini establert per declarar-lo.  
 
L'exempció de responsabilitat cessa en cas que es modifiqui la legislació aplicable, i 
no pot impedir en cap cas l'exigència d'interessos de demora, a més de les quotes, els 
imports o els recàrrecs pertinents.  
 
5.Els interessats no poden recórrer contra la resposta sense descartar de fer-ho 
posteriorment contra l'acte administratiu dictat de conformitat amb els criteris 
manifestats en la contestació.  
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Article 50è. RECTIFICACIÓ D’ERRORS  
 
L'Administració municipal pot rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància del 
subjecte passiu, els errors materials o de fet i els aritmètics comesos en el 
procediment de gestió tributària, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des 
que es dictà l'acte administratiu que es pretén rectificar. 
 
 
Secció 2a. Drets i garanties en els procediments tributaris  
 
 
Article 51è. OBLIGACIÓ DE RESOLDRE  
 
1.L’Administració tributària està obligada a resoldre expressament totes les qüestions 
que es plantegin en els procediments de gestió tributària iniciats d’ofici o a instància de 
part, llevat dels procediments relatius a l’exercici dels drets que únicament hagin de 
ser objecte de comunicació i quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de 
l’objecte de procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats. Amb tot, quan 
l’interessat demani expressament que l’Administració tributària declari que s'ha produït 
alguna de les circumstàncies esmentades, aquesta Administració quedarà obligada a 
resoldre sobre la seva petició.  
 
2.Els actes de liquidació, els de comprovació de valors, els que resolguin recursos i 
reclamacions, els que deneguin la suspensió de l'execució d'actes de gestió tributària, 
així com altres que s'estableixin en la normativa vigent, seran motivats amb referència 
als fets i fonaments de dret.  
 
 
Article 52è. AL·LEGACIONS 
 
Els contribuents podran, en qualsevol moment del procediment de gestió tributària 
anterior al tràmit d’audiència o, si escau, a la redacció de la proposta de resolució, 
presentar al·legacions i aportar documents o altres elements d’enjudiciament, que 
seran tinguts en compte pels òrgans competents en redactar la corresponent proposta 
de resolució.  
 
 
Article 53è. AUDIÈNCIA DE L’INTERESSAT 
 
1.En tot procediment de gestió tributària es donarà audiència a l’interessat abans de 
redactar la proposta de resolució perquè pugui al·legar el que convingui al seu dret, en 
el termini màxim de 10 dies. 
 
2.Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el procediment, ni siguin 
tinguts en compte en la resolució, altres fets ni altres al·legacions i proves que les 
lliurades per l’interessat.  
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Article 54è. DRETS DELS INTERESSATS 
 
L’interessat que sigui part en un procediment de gestió tributària podrà conèixer, en 
qualsevol moment del seu desenvolupament, l’estat de la tramitació del procediment. 
Així mateix, podrà obtenir, al seu càrrec, còpia dels documents que figurin a 
l’expedient i que s’hagin de tenir en compte per l’òrgan competent a l’hora de dictar 
resolució, llevat que afectin interessos de tercers o la intimitat d’altres persones o que 
així ho disposi una llei. En les actuacions de comprovació i investigació, aquestes 
còpies es facilitaran en el tràmit d’audiència a l’interessat.  
 
La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient 
s’haurà de motivar.  
 
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.  
 
 
Article 55è. TERMINIS DE RESOLUCIÓ 
 
1.El termini màxim serà de sis mesos, llevat que la normativa aplicable fixi un termini 
diferent.  
 
2.Si venç el termini de resolució en els procediments iniciats a instància de part, sense 
que l’òrgan competent l’hagi dictat expressament, es produiran els efectes que 
estableixi la normativa aplicable.  
 
 
Secció 3a. Liquidacions tributàries 
 
 
Article 56è. LIQUIDACIONS 
 
1.Les liquidacions tributàries poden ser provisionals o definitives.  
 
2.Tenen consideració de definitives les practicades amb comprovació administrativa 
del fet imposable i de la seva valoració, tant si hi ha hagut liquidació provisional com si 
no n'hi ha hagut, com també aquelles que no hagin estat comprovades dins el termini 
que assenyali la Llei de cada tribut, sense perjudici de la prescripció.  
 
En els altres casos, tenen caràcter provisional, siguin a compte, siguin 
complementàries, parcials o totals.  
 
3.L'Administració municipal no està obligada a ajustar les liquidacions a les dades 
consignades pels subjectes passius en llurs declaracions.  
 
4.Quan en una liquidació d'un tribut la base es determini d'acord amb les establertes 
per altres, aquella no serà definitiva fins que aquestes últimes siguin fermes.  
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5.L'Administració tributària municipal pot emetre liquidacions provisionals d'ofici, 
d’acord amb la informació següent: 
 
a) Les dades consignades en les declaracions tributàries i els justificants 
corresponents presentats pel subjecte passiu.  
b) Quan els elements de prova en poder dels serveis d'inspecció posin de manifest la 
realització del fet imposable, o l'existència d'elements no declarats, o l'existència 
d'elements determinants del deute tributari diferents dels declarats.  
c) Amb relació als expedients de devolució tributaris, quan no coincideixi l'import 
sol·licitat pel subjecte passiu amb l'estimació realitzada pels òrgans de l'Administració 
municipal.  
 
6.Per tal de practicar aquestes liquidacions provisionals d'ofici, l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès podrà dur a terme totes aquelles actuacions de comprovació 
abreujada que siguin necessàries, tot i que no s'admetrà, en cap cas, l'extensió 
d'aquestes actuacions a l'examen de la documentació comptable d'activitats 
empresarials o professionals. No obstant això, en el supòsit de devolucions tributàries, 
el subjecte passiu haurà de mostrar, si fos requerit, els registres i documents establerts 
per les normes tributàries per tal que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès pugui 
comprovar que les dades declarades coincideixen amb les que figuren en els registres 
i documents esmentats.  
 
7. Abans d'emetre la liquidació a què fan referència els dos apartats anteriors, 
l'expedient es posarà de manifest a l'interessat o, si escau, als seus representants, per 
tal que, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, pugui presentar les 
al·legacions, documents o justificants que estimi oportuns.  
 
 
Article 57è. PRÀCTICA DE LIQUIDACIONS 
 
1.En els termes regulats en les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació 
dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions d’ingrés directe quan 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tingui coneixement de l’existència del fet 
imposable dels tributs següents i, sempre que no estigui previst el sistema 
d’autoliquidació: 
 
a)Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
b)Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
c)Contribucions especials 
d)Taxes, en els supòsits de primera o única sol·licitud de serveis 
e)Taxes, en els supòsits de primera i única utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic. 
f)L’alta i/o primera liquidació dels tributs de venciment periòdic. 
 
2.L’aprovació de les liquidacions a que es refereix l’apartat anterior és competència del 
President de l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària o del òrgan 
municipal en el qual hagi estat delegada aquesta competència. 
 
3.Es podran girar, a més a més de les que determina i regula la llei, liquidacions 
provisionals fent constar aquest caràcter en les mateixes, tot comunicant als 
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interessats que tenen un termini de quinze dies per al·legar o presentar els documents 
que estimin oportuns i que transcorregut aquest termini sense que l’interessat o la 
pròpia administració municipal hagi al·legat res en contra, la liquidació aprovada per 
l’òrgan municipal competent, quedarà elevada a definitiva i s’iniciarà el període de 
pagament voluntari.  
 
 
Article 58è. PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS 
 
1.L’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària establirà els circuits per 
conèixer l’existència de fets imposables que originen l’acreditament dels tributs 
municipals. 
 
2.Sense perjudici del punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar de 
forma correcta i complerta les declaracions previstes legalment i els documents 
necessaris per practicar les liquidacions, constituint infracció lleu l’incompliment 
d’aquesta obligació, quan no hi hagi ocultació de dades. 
 
3.Quan les declaracions presentades fora de termini o de forma incompleta o 
incorrecta, siguin documents necessaris per a la pràctica de la liquidació de tributs que 
no s’exigeixen per autoliquidació, l’incompliment de l’obligació de declarar constitueix 
infracció greu, llevat que s’haguessin utilitzat mitjans fraudulents segons estableix 
l’article 192.4 de la Llei general tributària, que es consideraria molt greu. 
 
4.Si l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària verifiqués l’incompliment de 
les obligacions relacionades en els punts anteriors, podrà imposar una sanció, 
mitjançant la incoació d’expedient i d’acord amb el que es preveu en l’article 91 
d’aquesta  ordenança. 
 
 
Article 59è. COMPETÈNCIA  
 
1.Les liquidacions són emeses i aprovades pels òrgans de l'Administració tributària 
municipal en l'àmbit de les seves competències.  
 
 
Article 60è. NOTIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  
 
1.Les liquidacions tributàries s'han de notificar als obligats tributaris i han d'indicar: 
a) Els elements essencials de la liquidació. Quan incloguin un augment de la base 
imposable respecte a la declarada per l'interessat, la notificació ha d'expressar de 
forma concreta els fets i elements que la motiven.  
b) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels terminis i els 
organismes davant els quals han de ser interposats.  
c) El lloc, el termini i la manera com es pot satisfer el deute tributari.  
 
2.Les liquidacions definitives, tot i que no rectifiquin les provisionals, s'han d'acordar 
mitjançant un acte administratiu i s'han de notificar vàlidament a l'interessat.  
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3.En el cas de tributs de cobrament periòdic per rebut, i d'acord amb el que estableixi 
l'ordenança fiscal respectiva, cal notificar individualment la liquidació corresponent a 
l'alta en el padró, la matrícula o el registre respectius. Sense perjudici d'allò que 
estableixen els apartats següents d'aquest article, les liquidacions successives es 
poden notificar col·lectivament mitjançant la publicació d'edictes que ho adverteixin. 
L'increment de la base tributària sobre la resultant de les declaracions s'ha de notificar 
al subjecte passiu amb expressió concreta dels fets i els elements addicionals que 
l'hagin motivat, excepte quan la modificació tingui origen en actualitzacions o revisions 
de caràcter general autoritzades per les lleis. L'exposició al públic de padrons, 
matrícules o registres té l'efecte de notificació de la liquidació a cadascun dels 
interessats des de l'endemà de la data en què acaba el termini. 
 
4.Les ordenances fiscals respectives poden establir supòsits en els quals la notificació 
expressa de les liquidacions no és preceptiva, sempre que l’Administració municipal 
adverteixi per escrit sobre aquesta peculiaritat al subjecte passiu o al seu representant, 
degudament acreditat, en la declaració, el document o la notificació d’alta. 
 
 
Article 61è. NOTIFICACIÓ D’ACTES DELS PROCEDIMENTS TRIBUTARIS I 
RECAPTATORIS  
 
1.Les notificacions es practicaran per qualsevol sistema que permeti tenir constància 
de la recepció per part de l'interessat o el seu representant, com també de la data, la 
identitat i el contingut de l'acte notificat. L'acreditació de la notificació practicada 
s'incorporarà a l'expedient corresponent.  
 
2.En tots els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es durà a 
terme en el lloc que aquest hagi assenyalat, a aquest efecte, en la sol·licitud. Quan 
això no sigui possible, en qualsevol lloc adequat per a aquesta finalitat i mitjançant 
qualsevol sistema que compleixi el requisit fixat en l'apartat 5 d'aquest article.  
 
3.Quan la notificació es practiqui en el domicili de l'interessat, i en el cas que aquest no 
s'hi trobi en el moment de fer el lliurament de la notificació esmentada, se’n podrà fer 
càrrec qualsevol persona major d'edat que es trobi en aquell domicili i faci constar la 
seva identitat.  
 
4.Quan l'interessat o el seu representant rebutgin la notificació, es farà constar aquest 
fet dins l'expedient corresponent, especificant-hi les circumstàncies de l'intent de 
notificació realitzat; la notificació es considerarà practicada i continuaran els tràmits 
següents del procediment.  
 
5.Quan els interessats en un procediment siguin desconeguts, s'ignori el lloc de la 
notificació o el mitjà pel qual es pot fer efectiva la correcta notificació, així com quan, 
intentada la notificació corresponent dues vegades, en diferents dies i a diferents 
hores, no es pugui dur a terme, se citarà l’interessat o el seu representant per ser 
notificat per compareixença mitjançant anuncis que es publicaran una sola vegada en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès.  
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La compareixença s’haurà de produir en el termini de  quinze dies naturals a comptar 
des del següent al de la publicació de l’anunci. Quan transcorregut aquest termini no 
s’hagi produït la compareixença, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes 
des de l'endemà del final del termini per comparèixer.  
 
6.L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà establir altres formes de notificació 
complementàries amb la utilització d'altres mitjans de difusió, els quals no exclouran 
l’obligació de notificar d'acord amb els paràgrafs anteriors.  
 
7.Les notificacions defectuoses tenen efecte a partir de la data en què el subjecte 
passiu es dóna per notificat expressament, interposa el recurs pertinent o fa l'ingrés 
del deute tributari.  
 
8.En tot cas, tenen efecte amb el transcurs de sis mesos les notificacions practicades 
personalment als subjectes passius que continguin el text íntegre de l'acte i hagin 
omès algun altre requisit, llevat que hi hagi hagut una protesta formal dins d'aquest 
termini i s'hagi sol·licitat que l'Administració municipal rectifiqui la deficiència.  
 
No obstant l’anterior, si l’obligat tributari o el seu representant, consten com 
desconeguts en el domicili fiscal o lloc de notificació, serà suficient un sol intent de 
notificació en aquest domicili. En aquest cas, es citarà a l’obligat tributari o al seu 
representant per ser la notificació per compareixença, mitjançant anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província els dies 5 i 20 de cada mes o l’immediat hàbil posterior. 
 
 
Secció 4a. Autoliquidacions  
 
 
Article 62è. PROCEDIMENT DE LES AUTOLIQUIDACIONS 
 
1.Els obligats tributaris, en aquelles exaccions l’ordenança particular de les quals hagi 
establert, d’acord amb la Llei, el sistema d’autoliquidació, han de presentar una 
declaració-liquidació de la quota acreditada i han d’ingressar-ne l’import a les oficines 
de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, a l’Oficina municipal d’atenció al ciutadà 
(OAC) o les entitats col·laboradores autoritzades dins el termini assenyalat a 
l’ordenança específica, o d’un mes a comptar des de l’acreditació. 
 
2.Els òrgans gestors giraran, si escau, una liquidació complementària d’acord amb les 
dades consignades en la declaració, els documents que l’acompanyen i els 
antecedents que hi hagi a l’Administració. En el cas que el subjecte passiu hagi 
incorregut en una infracció tributària, instruiran expedient sancionador corresponent. 
 
3.En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l'ordenança particular estableixi 
el contrari, el pagament de l'autoliquidació comportarà l'alta en el registre, el padró o la 
matrícula corresponent, i tindrà els efectes de notificació tributària.  
 
4.Mentre el fet imposable no s'hagi incorporat al registre, el padró o la matrícula 
respectius, el subjecte passiu haurà de  practicar l'autoliquidació per a l'any 
corresponent, el primer mes de cada any natural següent a l'adquisició de la condició 
de subjecte passiu. 
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Quan un obligat tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat de qualsevol 
forma els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació de dita autoliquidació, 
d’acord amb el procediment que es reguli reglamentàriament. 
 
Quan la rectificació d’una autoliquidació origini una devolució derivada de la normativa 
del tribut i un cop transcorreguts sis mesos sense haver-se ordenat el pagament per 
causa imputable a l’Administració tributària, aquesta abonarà interès de demora sobre 
l’import de la devolució que procedeixi, sense necessitat que l’interessat ho sol·liciti. El 
termini de sis mesos comença a comptar des de la finalització del termini per presentar 
l’autoliquidació o, si aquesta hagués conclòs des de la presentació de la sol·licitud de 
rectificació  
 
 
Secció 5a. Tributs de venciments periòdic 
 
 
Article 63è. PADRONS MATRÍCULES I REGISTRES  
 
1.Poden ser objecte de padró, matrícula o registre, llevat del que cada ordenança 
particular estableixi, les exaccions en les quals, per la seva naturalesa, hi hagi una 
continuïtat dels pressupòsits determinants de l'exigibilitat del tribut.  
 
2.Els padrons, les matrícules o els registres en suport documental o magnètic han de 
contenir, a més de les dades específiques que cadascun requereixi, segons les 
característiques de l'exacció, les dades següents: 
a) Noms i cognoms del subjecte passiu.  
b) Finca, establiment industrial o comercial o element objecte de l'exacció.  
c) Identificació de l’objecte fiscal ( número de matrícula, referència cadastral, activitat, 
etc.). 
d) Base imposable. 
e) Tipus de gravamen o tarifa. 
f) Quota assignada. 
 
 
Article 64è. FORMACIÓ DELS PADRONS FISCALS 
 
1.La formació dels padrons, matrícules o registres competència de l'Administració 
tributària municipal prendrà com a base: 
a) Les dades fiscals dels arxius municipals.  
b) Les declaracions i autoliquidacions dels subjectes passius o els seus representants.  
c) Les dades fiscals lliurades per altres administracions o registres públics.  
d) Les dades resultants de les funcions de comprovació i investigació.  
 
2.L'Administració tributària municipal elaborarà un registre municipal com a resultat de 
confrontar tota la informació disponible als arxius i padrons municipals a fi de procedir 
eficaçment a les notificacions de caràcter fiscal o tributari, respectant en tot cas els 
drets individuals reconeguts en les lleis sobre confidencialitat de la informació i 
protecció de la privacitat. 
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3.Cada any, els padrons, les matrícules o els registres són sotmesos a l'aprovació de 
l’Alcalde, el President de l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària o 
persona a qui delegui i s'exposen al públic després d'haver-los anunciat prèviament en 
el Butlletí Oficial de la Província i en dos diaris de màxima difusió. 
 
4 El període d'exposició al públic és de quinze dies comuns per a l'examen i les 
reclamacions dels interessats i produeix els efectes de notificació de la liquidació a 
cadascun d'ells. 
 
 
Article 65è. ALTES I BAIXES I ELS SEUS EFECTES 
 
1.Les altes per declaració dels interessats o descobertes per l'acció investigadora de 
l'Administració municipal tenen efecte a partir de la data en què neix l'obligació de 
contribuir per disposició de cada ordenança i són incorporades definitivament al padró, 
la matrícula o el registre de l'any següent. 
  
2.Les baixes o alteracions han de ser formulades pels subjectes passius i comporten 
l'eliminació o la rectificació del padró, la matrícula o el registre a partir del període 
següent a aquell en què hagin estat presentades, independentment de la comprovació 
per part de la inspecció. 
 
 
Article 66è. TAXES, CALENDARI FISCAL I EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS 
PADRONS 
 
1.Els padrons fiscals es formaran a partir del padró de l’exercici anterior, incorporant-hi 
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades en l’ordenança fiscal 
municipal corresponent i també totes aquelles incidències que no constitueixin 
alteració dels elements essencials determinants del deute tributari. 
 
2.En el cas dels padrons fiscals no serà preceptiva la notificació individual sempre que 
hagi estat notificada l’alta en el cens del tribut. 
 
3.L’aprovació dels padrons correspondrà al President de l’Organisme Autònom 
Municipal de Gestió Tributària, excepte que aquesta competència s’hagi delegat en un 
altre òrgan de govern municipal. 
 
4.En les taxes per prestacions de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a 
més d’un exercici, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el 
període impositiu serà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, supòsits en els 
quals s’aplicarà el que es determini i a l’ordenança fiscal corresponent i, en el seu 
defecte, l’acreditament de la taxa es farà per trimestres calculant-se a partir del primer 
dia del trimestre que es produeixi l’alta. En els casos de cessament la taxa es calcularà 
fins l’últim dia del trimestre en què es produeixi aquesta situació 
 
5.El calendari fiscal, que comprendrà els períodes de cobrament de cada tribut així 
com el termini d’exposició pública dels respectius padrons, es publicarà en el Butlletí 
oficial de la província i en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
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a més a més dels anuncis puntuals dels períodes cobratoris de cada padró, que es 
publicaran en els mitjans de comunicació del municipi. 
  
6.Les modificacions dels deutes i d’altres elements tributaris, originades per l’aplicació 
de modificacions introduïdes per la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, 
o resultants de les declaracions de variacions reglamentàries que hagi de presentar el 
subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 
102.3 de la Llei general tributària. 
 
7.L’augment de la base imposable sobre la resultant de les declaracions haurà de 
notificar-se al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que 
el motivin, llevat que la modificació provingui de revaloraritzacions de caràcter general 
autoritzades per la llei. 
 
8.Davant l’exposició pública dels padrons, es podrà interposar recurs de reposició 
contra les liquidacions que s’hi exposen, previ el contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de la data de finalització de la seva exposició. 
 
 
Secció 6a. Col·laboració ciutadana i utilització de noves tecnologies  
 
 
Article 67è. ÀMBIT DE COL·LABORACIÓ CIUTADANA 
 
1.La col·laboració social en la gestió dels tributs es pot instrumentar mitjançant acords 
amb entitats, institucions i organismes representatius de sectors o interessos socials, 
laborals, empresarials o professionals. Aquesta col·laboració es pot referir, entre 
d'altres, als aspectes següents: 
a) Campanyes d'informació i difusió.  
b) Formació i educació tributària.  
c) Assistència en la realització de declaracions, declaracions-liquidacions o 
autoliquidacions.  
d) Simplificació en el compliment i la tramitació de les obligacions i els deures 
tributaris.  
 
2.Igualment, la col·laboració social pot dur-se a terme, mitjançant la participació dels 
ens relacionats en el paràgraf anterior, en la configuració dels criteris i principis 
inspiradors de les reformes relacionades amb l'exercici de les competències tributàries 
pròpies de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
3.L'Administració tributària municipal prestarà als contribuents l’assistència i la 
informació necessàries amb relació als seus drets i obligacions.  
 
4.L'Administració tributària municipal podrà elaborar periòdicament publicacions de 
caràcter divulgatiu en les quals es recullin les respostes de més transcendència i 
repercussió per a les consultes formulades pels contribuents.  

32 



 

Article 68è. OBJECTE I ÀMBIT DE LA UTILITZACIÓ DE NOVES 
TECNOLOGIES 
 
La Hisenda Municipal impulsarà la utilització de les tècniques i mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics en el desenvolupament de les seves activitats i en les relacions 
amb els contribuents.  
 
 
Article 69è. DRETS DELS CIUTADANS I LIMITACIONS A L’ÚS 
 
La utilització de les tècniques indicades a l’article anterior tindrà les limitacions 
establertes per la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic.  
 
En especial garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò disposat a la 
Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal, i la resta de normes que 
regulen el tractament electrònic de la informació.  
 
La utilització de les esmentades tècniques no podrà generar en cap cas l’existència de 
restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l’accés dels contribuents a la 
prestació dels serveis o a qualsevol actuació o procediment administratiu.  
 
 
Article 70è. APLICACIONS SOTMESES A APROVACIÓ  
 
1.Els programes i aplicacions electrònics, informàtics i telemàtics que s'hagin d'utilitzar 
per la Hisenda Municipal en l’exercici de potestats administratives hauran de ser 
aprovats per Decret de l’Alcaldia i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.  
 
2.No serà necessària l’aprovació i difusió pública dels programes i aplicacions de 
caràcter instrumental, és a dir, d’aquells que efectuïn tractaments d’informació auxiliars 
o preparatoris de les decisions administratives sense determinar el contingut 
d’aquestes decisions. 
 
 
Article 71è. VALIDESA DELS DOCUMENTS I DE LES CÒPIES  
 
Els documents emesos pels òrgans de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i pels 
contribuents, que hagin estat produïts per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics 
en suports de qualsevol naturalesa, seran vàlids sempre que se n’asseguri la integritat, 
la conservació i l’autoria, així com l’autenticitat de la seva voluntat mitjançant sistemes 
d’identificació i verificació adequats. 
 
Les còpies dels documents originals emmagatzemats en suports electrònics, 
informàtics o telemàtics tindran la mateixa validesa i eficàcia que els documents 
originals, sempre que en resti garantida l’autenticitat, la integritat i la conservació.  
 
 
En el marc de la col·laboració social, establerta a l'article 67, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès podrà subscriure acords de col·laboració amb les entitats, institucions 
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i els organismes representatius de sectors professionals, per promoure la utilització de 
les noves tecnologies en la tramitació que es faci en representació dels contribuents. 
 
 
Secció 7a. Concessió de beneficis fiscals 
 
 
Article 73è. SOL·LICITUD DELS BENEFICIS 
 
1.La concessió o denegació de beneficis fiscals és competència del President de 
l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària o de l’òrgan municipal en el qual 
delegui. 
 
2.Excepte una previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té 
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 
 
3.Amb caràcter general, les sol·licituds pregades de beneficis fiscals no tindran 
caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des de el 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 en el moment de la concessió.  
 
4.L’acord o resolució de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter 
pregat s’adoptarà en el termini màxim 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. 
 
 
Secció 8a. Devolució d’ingressos indeguts 
 
 
Article 74è. TITULARS I CONTINGUT DEL DRET A DEVOLUCIÓ 
 
1.Els subjectes passius o responsables i els altres obligats tributaris tenen dret a la 
devolució dels ingressos que hagin fet indegudament a favor de la Hisenda Municipal 
en el pagament de deutes tributaris.  
 
2.El dret a la devolució d'ingressos indeguts es transmetrà als hereus o drethavents 
del titular inicial.  
 
3.La quantitat a tornar per un ingrés indegut està constituïda essencialment per l'import 
de l'ingrés indegudament practicat i reconegut a favor de l'obligat tributari.  
 
També formen part de la quantitat a retornar: 
a) El recàrrec, els costos i els interessos satisfets durant el procediment, quan l'ingrés 
indegut s'hagi fet per la via de constrenyiment.  
L'interès de demora aplicat a les quantitats indegudament ingressades, corresponent 
al temps transcorregut des de la data de l'ingrés fins a la de l'ordre de pagament.  
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El tipus d’interès aplicable serà el tipus d’interès de demora vigent al llarg del període 
segons el que preveu l’article 58.2c de la Llei general tributària. Conseqüentment, si 
s’hagués modificat caldrà periodificar i aplicar cada any o fracció, el tipus d’interès de 
demora fixat per a l’exercici de la Llei de pressupostos de l’Estat.  
 
 
Article 75è. PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET A LA 
DEVOLUCIÓ  
 
Iniciació.  
 
1.El procediment per al reconeixement del dret a la devolució es podrà iniciar d'ofici o 
a instància de la persona interessada.  
 
2.El procediment s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan competent de l'Administració 
tributària municipal.  
 
3.Si el procediment s'inicia a petició de la persona interessada, en l'escrit que presenti 
davant l'òrgan corresponent farà constar les circumstàncies previstes en l'article 70 de 
la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu, i, a més: 
 
a) El número d'identificació fiscal.  
b) El justificant de l'ingrés indegut.  
c) Una declaració expressa del mitjà escollit pel qual s'hagi de fer la devolució; podrà 
escollir entre transferència bancària o compensació.  
 
 
Article 76è. INSTRUCCIÓ 
 
Iniciat el procediment, l'òrgan competent de la Hisenda Municipal practicarà les 
actuacions necessàries per tal de comprovar la procedència de la devolució 
d'ingressos indeguts i podrà sol·licitar els informes o actuacions que estimi necessaris.  
 
 
Article 77è. RESOLUCIÓ 
 
En els supòsits en què resulti procedent la devolució, l’Alcalde o Tinent d’Alcalde 
delegat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dictarà la resolució corresponent. La 
resolució que posi fi a l'expedient serà reclamable en la via contenciosa administrativa, 
després d’un recurs d’alçada, el qual tindrà els mateixos efectes que el recurs de 
reposició. 
 
La devolució es considerarà desestimada un cop transcorreguts sis mesos des de la 
sol·licitud sense que se n'hagi notificat la resolució.  
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Article 78è. EXECUCIÓ 
 
1.Dictada una resolució per la qual es reconegui el dret a la devolució d'un ingrés 
indegut, es notificarà a l'interessat i s'emetrà l'oportuna ordre de pagament en favor de 
la persona o entitat creditora, sense necessitat d'esperar la fermesa d'aquella.  
 
2.Serà procedent la immediata devolució d'un ingrés fet a favor de l'Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès en ocasió del pagament d'un deute tributari: 
a)Quan sigui conseqüència del compliment de la resolució d'un recurs o d'una 
reclamació de naturalesa administrativa o d'una sentència o resolució judicial. 
 b)Quan resulti de liquidacions provisionals o definitives practicades pels òrgans 
competents.  
c)Quan es dedueixi d'una resolució o un acord administratiu diferent dels inclosos en 
les lletres anteriors que suposi la revisió o l'anul·lació dels actes administratius que 
hagin donat lloc a l'ingrés d'un deute tributari en quantitat superior a la que legalment 
procedeix.  
 
 
Article 79è. ALTRES NORMES APLICABLES 
 
Per a la resta de qüestions en matèria de devolució d'ingressos indeguts no recollides 
expressament en aquesta  ordenança general, es procedirà d’acord amb allò que 
disposin la Llei general tributària i, en particular, el Reial decret 1163/1990, de 21 de 
setembre, que regula el procediment per a la realització de les devolucions 
esmentades.  
 
 

CAPÍTOL II - ACTUACIONS I PROCEDIMENT DE LA INSPECCIÓ 
 
 
Secció 1a. Disposicions generals sobre comprovació i investigació  
 
 
Article 80è. COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ 
 
1.L'Administració municipal ha d'investigar i comprovar els fets, els actes, les 
situacions, les activitats, les explotacions i la resta de circumstàncies que integren o 
condicionen el fet imposable.  
 
2.L'àmbit i abast de la funció de comprovació i investigació podrà ser: 
a) La comprovació de tota mena d'actes, elements i avaluacions consignats en les 
declaracions, declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries.  
b) L'estimació de les bases imposables.  
c) Els fets imposables que no hagin estat declarats, o declarats parcialment, pel 
subjecte passiu.  
d) Els fets imposables la liquidació dels quals s'hagi de fer per autoliquidació.  
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Article 81è. COL·LABORACIÓ AMB LA HISENDA MUNICIPAL 
 
Qualsevol persona natural o jurídica, pública o privada, com també les autoritats, els 
agents i altres funcionaris públics, estan obligats a facilitar a la Hisenda Municipal tota 
mena de dades, informes o antecedents amb transcendència tributària deduïts de les 
seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones.  
 
 
Article 82è. MITJANS DE COMPROVACIÓ 
 
La comprovació i la investigació tributàries s'han de fer mitjançant: 
a) La inspecció de béns, explotacions i altres elements determinants de l’existència del 
fet imposable.  
b) L'examen de documents, fitxers, factures, justificants i assentaments de la 
comptabilitat principal o auxiliar del subjecte passiu.  
c) La consulta a arxius informatitzats relatius a les bases fiscals del municipi, així com 
d'altres administracions i registres de caràcter públic amb transcendència tributària.  
 
 
Secció 2a. Inspecció municipal 
 
 
Article 83è. FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ 
 
Corresponen a la Inspecció de la Hisenda Municipal: 
 
a) La investigació dels fets imposables per esbrinar aquells que l'Administració 
municipal ignori.  
b) La integració definitiva de les bases tributàries mitjançant les actuacions de 
comprovació en els supòsits d'estimació directa i objectiva i de les actuacions 
inspectores corresponents a l'estimació indirecta.  
c) Les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació i 
investigació.  
d) Les actuacions, per iniciativa pròpia o per sol·licitud dels altres òrgans de 
l'Administració municipal, de caràcter inquisitiu o d'informació, que calgui portar a 
terme relatives als particulars o altres organismes que, directament o indirectament, 
condueixen a l'aplicació dels tributs.  
e) Les altres funcions que, d'acord amb allò que estableix la legislació aplicable, li 
siguin encomanades.  
 
 
Article 84è. PROCEDIMENT  
 
1.Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció s'ajustaran a la Llei general 
tributària, el Reglament general de la Inspecció de Tributs, a la Llei de drets i garanties 
dels contribuents i a totes les disposicions que hi siguin d'aplicació.  
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Article 85è. LLOC I TEMPS DE LES ACTUACIONS INSPECTORES 
 
1.Les actuacions inspectores es podran desenvolupar indistintament, amb excepció 
d'allò que es disposa en el paràgraf següent i a elecció de la inspecció: 
a) En el lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili tributari o en el del seu 
representant.  
b) En el lloc on es desenvolupin totalment o parcialment les activitats gravades.  
c) On hi hagi alguna prova, si més no parcial, de l’existència d'un fet imposable.  
d) A les oficines de l'Administració tributària, quan els elements sobre els quals hagin 
de practicar-se les actuacions s'hi puguin inspeccionar.  
2.Els llibres i la documentació del subjecte passiu que tinguin relació amb el fet 
imposable hauran de ser examinats al seu habitatge, local o oficina, en la seva 
presència o en presència de la persona que designi. En el cas de registres documents 
establerts per normes de caràcter tributari o de justificants exigits per aquestes, se'n 
podrà requerir la presentació a les oficines de l'Administració per tal que puguin ser 
examinats.  
 
3.Els inspectors podran entrar a les finques, locals de negoci i altres establiments o 
llocs en els quals es desenvolupin activitats o explotacions sotmeses a gravamen amb 
la finalitat d'exercir les funcions previstes en l'article 83 d'aquesta  ordenança.  
 
4.Quan el propietari o l'ocupant de la finca o edifici, o la persona sota la custòdia de la 
qual es trobi aquest, s'oposi a l'entrada dels inspectors, aquests no podran practicar el 
reconeixement sense autorització prèvia per escrit del regidor d'Hisenda. Quan es 
tracti de l'entrada en un domicili particular o social de qualsevol persona espanyola o 
estrangera, caldrà l'obtenció d'un manament judicial previ.  
 
 
Article 86è. COMPAREIXENÇA DE L’OBLIGAT TRIBUTARI 
 
1.L'obligat tributari, requerit a l'efecte per escrit, haurà de presentar-se en el lloc, dia i 
hora assenyalats per a la pràctica de les actuacions amb la documentació sol·licitada. 
En el cas que no ho faci sense causa justificada, la inspecció ho farà constar per 
incoar-li el procediment sancionador i renovarà el primer requeriment. Si l'interessat no 
té en consideració el segon requeriment, la inspecció ho haurà de fer constar. Iniciarà 
un nou procediment sancionador, farà un tercer requeriment i advertirà l'interessat que 
el fet de no tenir-lo en compte es considerarà resistència a l’actuació inspectora.  
 
2.Quan la inspecció es personi sense previ requeriment, l'obligat tributari o el seu 
representant haurà d'atendre-la. Si no ho fa així, la inspecció ho farà constar per iniciar 
el corresponent procediment sancionador i el requerirà en el mateix moment i lloc per a 
la continuació de les actuacions inspectores en el termini procedent que s'assenyali. Si 
aquest requeriment no és atès, es renovarà en els mateixos termes amb 
independència de les sancions que escaiguin i l’advertirà que si no atén 
adequadament aquest segon requeriment, la seva actitud podrà ser considerada 
resistència a l'actuació inspectora.  
 
3.Quan l'obligat tributari pugui al·legar una causa justificada que li impedeixi 
comparèixer, haurà de manifestar-ho per escrit. Suspesa la pràctica de les actuacions, 
s'assenyalarà una nova data per a la compareixença.  
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Article 87è. RESISTÈNCIA A L’ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ 
 
1. Es considerarà obstrucció o resistència a l'actuació inspectora tota conducta que 
tendeixi a dilatar, destorbar o impedir-ne l'acció.  
 
2. En particular, constituiran obstrucció o resistència a l'actuació inspectora: 

a) La reiterada incompareixença de l'obligat tributari. 
b) La negativa a exhibir els llibres, registres i documents obligatoris. 
c) La negativa a donar dades, informes, justificants i antecedents, així com no 
permetre el reconeixement de locals o instal·lacions relacionats amb els fets 
imposables 
d) Denegar indegudament l'entrada de la inspecció a les finques i locals.  
e) Les coaccions o la falta de la deguda consideració a la inspecció.  

 
 
Article 88è. DOCUMENTACIÓ DE L’ACTUACIÓ INSPECTORA 
 
1.Les actuacions de la inspecció es documentaran en diligències, comunicacions, 
informes i actes.  
 
2.Les actes i diligències esteses per la inspecció tenen naturalesa de documents 
públics.  
 
3.Les actes i diligències formalitzades segons les lleis fan prova, si no s'acredita el 
contrari, dels fets que en van motivar la formalització i que resultin de la constància 
personal pels actuaris. Els fets consignats en les diligències o actes i manifestats o 
acceptats pels interessats es presumeixen certs, i només es poden rectificar mitjançant 
la prova que han incorregut en un error de fet.  
 
4.Els actes administratius el contingut dels quals consisteixi en una liquidació tributària 
derivada d'una acta d'inspecció gaudeixen de la presumpció de legalitat, segons allò 
que disposa l'article 8 de la Llei general tributària.  
 
5.Les actes seran de conformitat o de disconformitat segons que l'interessat hagi 
acceptat o no íntegrament la proposta de liquidació practicada en l'acta per la 
inspecció. En tot cas, les actes han de ser signades per ambdues parts, l'interessat 
se’n quedarà un exemplar. Quan l'interessat es negui a sotasignar l'acta o a rebre'n un 
exemplar, l'acta es tramitarà com de disconformitat.  
 
6.Quan hi hagi una prova preconstituïda del fet imposable, d'acord amb allò que 
disposa el paràgraf segon de l'article 146 de la Llei general tributària, es podrà emetre 
una acta sense presència de l'obligat tributari o del seu representant. En l'acta 
s'expressaran, amb el detall necessari, els fets i mitjans de prova utilitzats i s'hi 
adjuntarà, en tot cas, un informe de l'actuari.  
 
Hi haurà prova preconstituïda del fet imposable quan aquest es pugui reputar provat, 
segons les regles de valoració de la prova contingudes en els articles 114 a 119 de la 
Llei general tributària.  
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7.L'acta, com també la iniciació del corresponent expedient, es notificarà a l'obligat 
tributari, el qual en el termini de quinze dies podrà al·legar davant la inspecció tot allò 
que convingui als seus interessos i drets i, en particular, allò que estimi adequat 
respecte als possibles errors o inexactituds de la prova esmentada i respecte a la 
proposta de liquidació continguda en l'acta, o bé expressar la seva conformitat amb 
relació a una o ambdues qüestions. Dins el termini d'al·legacions, l'obligat tributari 
podrà examinar l'expedient.  
 
 
Article 89è. INFRACCIONS TRIBUTÀRIES 
 
1.Són infraccions tributàries les accions o omissions tipificades i sancionades per la 
Llei. 
 
2.D’acord  amb allò que disposa l'article 11 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Local, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, en matèria de 
tributs locals s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions regulat en la Llei general 
tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin. 
 
3.Les infraccions tributàries es qualifiquen com lleus, greus i molt greus de conformitat 
amb el que preveuen els articles 191 al 206  de la Llei general tributària, i les sancions 
pecuniàries que se’n derivin podran ser una multa fixa o proporcional a la quantia de la 
liquidació del tribut, de conformitat i amb l’abast del que estableix la vigent Llei general 
tributària i demés reglamentació  que la desenvolupi . 
 
 
Article 90è. LIQUIDACIÓ D’INTERESSOS DE DEMORA 
 
D’acord amb allò previst a l’article 26 de la  Llei general tributària, s’exigiran interessos 
de demora pel temps transcorregut entre la finalització del termini de pagament 
voluntari i el dia en que es practiqui la liquidació que regularitzi a la situació tributària. 
 
La Inspecció dels tributs inclourà aquests interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiqui. 
 
 
Article 91è. PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
La imposició de sancions tributàries es realitzarà mitjançant un expedient distint i 
independent de l’instruït per a la comprovació i investigació de la situació tributària del 
subjecte infractor, i, en tot cas, es donarà audiència a l’interessat. 
 
L’expedient s’iniciarà a proposta dels funcionaris que hagin portat a terme les 
actuacions de comprovació i investigació, amb autorització de l’Inspector en cap i serà 
instruït pel funcionari designat adscrit a la unitat administrativa en que es tramita 
l’expedient. 
 
L’òrgan municipal competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde i 
per delegació el Tinent d’Alcalde d’Hisenda. 
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Contra l’acord d’imposició de les sancions hom podrà interposar recurs de reposició 
davant de l’òrgan municipal que les hagi acordat , previ al contenciós administratiu, 
llevat de les derivades amb acord de l’Administració que seran impugnables 
directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
Article 92è. CONDONACIÓ DE SANCIONS 
 
1.La responsabilitat derivada de les infraccions s’extingeix pel pagament o compliment 
de la sanció o per prescripció. 
 
2.Les sancions tributàries fermes solament podran ser condonades de forma graciable, 
la qual cosa es concedirà discrecionalment per l’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui 
delegui. 
 
3.En cas de mort dels subjectes infractors, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus o legataris, sens perjudici del que estableix la legislació civil 
per a l’adquisició de la herència. En cap cas les sancions seran transmissibles. 
   
4.En el cas de les societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’aquestes obligacions solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació 
que se’ls hagués adjudicat. 
 
 

CAPÍTOL III - ACTUACIONS I PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ 
 
 
Secció 1a. Disposicions generals 
 
 
Article 93è. LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA 
 
1.La gestió de la recaptació municipal es realitzarà d’acord amb la normativa vigent 
pels funcionaris que tinguin encarregada aquesta gestió a l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès o a l’Organisme Autònom Municipal de  Gestió Tributària. 
 
2.Les respectives competències en matèria de gestió de la recaptació seran les que 
estableixin les lleis, els reglaments, les ordenances i els acords presos pels òrgans de 
govern de l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària, respectant les 
funciones reservades als funcionaris d’habilitació estatal, regulades en el Reial decret 
legislatiu 1174/1987. 
 
3.Als efectes d’establir la correspondència idònia sobre responsabilitats orgàniques i 
funcionals entre els càrrecs de l’Administració de l’Estat i les d’aquesta Administració 
municipal, s’interpretarà que les referències del Reglament general de recaptació i 
d’altres disposicions fetes al Cap de la dependència de recaptació, a l’Interventor de 
Fons i  al Cap de la unitat administrativa de recaptació es realitzen sobre les persones 
que detenen els càrrecs de Tresorer, Interventor general i Recaptador Municipal 
respectivament. Totes les referències del reglament general de recaptació als 
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administradors d’Hisenda o càrrecs superiors, s’interpretaran fetes a l’Alcalde-
President o a la Tinença d’Alcaldia delegada d’Hisenda, que actuen, respectivament, 
com a President i Vice-president de l’Organisme. 
 
 
Article 94è. ACTUACIONS GENERALS  
 
1.Qualsevol liquidació notificada reglamentàriament al subjecte passiu li comporta 
l'obligació de satisfer el deute tributari.  
 
2. La recaptació dels tributs es farà: 

a) en període voluntari, o 
b) en període executiu. 

 
3. El procediment recaptatori només se suspendrà per les raons i en els casos 
expressament previstos en la Llei.  
 
4.Es podrà dictar la suspensió cautelar del procediment quan les especials 
circumstàncies previstes en l'article 108 de la present  ordenança general així ho 
aconsellin.  
 
 
Article 95è. COMPETÈNCIA PER AL COBRAMENT  
 
1.Els òrgans de l'Administració tributària municipal i les entitats col·laboradores 
autoritzades són els únics que tenen competència per cobrar els deutes tributaris. 
  
2.Els cobraments practicats per òrgans, entitats o persones no competents no alliberen 
el deutor de l'obligació de pagament, sense exclusió de les responsabilitats de tota 
mena en què el perceptor no autoritzat pot incórrer. L'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès no assumeix cap responsabilitat en els casos d'usurpació de la funció 
recaptatòria.  
 
 
Secció 2a. Mitjans de pagament en efectiu 
 
 
Article 96è. ENUMERACIÓ DELS MITJANS 
 
1. Per fer el pagament es podrà utilitzar qualsevol mitjà dels que tot seguit 
s'assenyalen: 

a) Diners de curs legal.  
b) Xec enregistrat o xec bancari.  
c) Transferència bancària o de caixa d'estalvis.  
d) Targeta de crèdit.  
e) Qualsevol altre mitjà de pagament que sigui habitual en el tràfic mercantil, 
legalment acceptat.  

 
2.El pagament d'un deute s'entendrà fet, als efectes alliberadors, en la data en què es 
faci l'ingrés de l'import en els òrgans previstos en l'article 93.  
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No obstant això, quan el pagament es faci a través d'alguna de les entitats 
col·laboradores autoritzades, el lliurament al deutor del justificant de l'ingrés alliberarà 
aquest des de la data que es consigni en el justificant i per l'import assenyalat, i restarà 
des d'aquell moment obligada davant la Hisenda Municipal l'entitat col·laboradora.  
3.En el document justificatiu de l'ingrés emès per l'Administració o entitat 
col·laboradora sempre han de quedar enregistrades la data i la referència del 
pagament utilitzat.  
 
 
Article 97è. DINERS DE CURS LEGAL  
 
Tots els deutes tributaris que s'han de satisfer en efectiu es poden pagar amb diners 
de curs legal, qualssevol que siguin l'òrgan o l'entitat que hagin de rebre el pagament, 
el període de recaptació en què es faci i la quantia del deute. 
 
 
Article 98è. XECS BANCARIS 
 
1.Els xecs enregistrats o bancaris expedits per satisfer un deute tributari han de 
complir, a més dels requisits generals exigits per la legislació mercantil, les 
característiques següents: 
a) Ser nominatius a favor de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o de l’Organisme 
Autònom Municipal de Gestió Tributària.  
b) Ser lliurats contra entitats financeres, oficials o privades, inscrites en el registre de 
bancs i banquers, caixes d'estalvis confederades o altres entitats creditícies 
degudament autoritzades per operar a l'Estat.  
c) Tenir consignat el nom i cognoms del signant, i el nom de la persona jurídica si 
escau. En cas que el xec enregistrat o bancari sigui estès per mitjà d'un apoderat, el 
nom complet del titular del compte corrent o llibreta d'estalvi ha de figurar en 
l'antesignatura.  
 
2. El subjecte passiu restarà alliberat del deute tributari només en el cas en què el xec 
enregistrat o bancari s’hagi fet efectiu i amb efectes des de la data que figuri en el 
justificant d’ingrés lliurat per l’entitat financera o creditícia autoritzada.  
 
 
Article 99è. ORDRES DE TRANSFERÈNCIA  
 
1.Hauran de reunir a més dels requisits generals exigits per la legislació tributària, civil 
i mercantil, les característiques següents: 

a) Ser nominatives a favor de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de Sant Cugat  
o l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària i a abonar en el compte 
corrent que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès indiqui com a titular.  

b) Ser ordenades a través d'entitats financeres inscrites en els registres oficials i 
autoritzades per operar a l'Estat.  

c) Ser datades en el mateix dia de l'ordre.  
d) Tenir especificats el concepte o conceptes del deute tributari a què corresponen 

mitjançant, si és possible, el número de rebut o la identificació del mateix.  
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e) Tenir consignats el nom i cognoms complets i el NIF de l'ordenant i el nom de la 
persona jurídica, si escau.  

f) Simultàniament, i per correu certificat, l'ordenant farà tramesa de les declaracions, 
liquidacions o notificacions que pertoquin, amb expressió de la data de la 
transferència, l'import i l'entitat bancària intermediària en l'operació. Aquesta 
informació pot ser avançada per fax o per altres mitjans telemàtics .  

 
2.Un cop rebut l'import de la transferència, i també la declaració o la notificació de la 
liquidació que l'origina, l'Administració tributària ha de tornar al contribuent la 
declaració amb la diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el 
document acreditatiu d'aquest pagament.  
 
3.Les comissions bancàries o despeses que origini l'ús d'aquest mitjà de pagament 
seran sempre a càrrec del subjecte passiu.  
 
4.El subjecte passiu restarà alliberat del deute tributari només en el cas en què la 
transferència bancària s’hagi fet efectiva i amb efectes des del dia de l’ordre de 
transferència.  
 
 
Article 100è. DOMICILIACIÓ DEL PAGAMENT  
 
1.L'obligat al pagament pot ordenar la domiciliació de rebuts en el seu compte, o en el 
d'un altre titular que ho autoritzi, tal com s'especifica: 

a) Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins dos mesos abans de 
l’inici del període voluntari de cobrament; fora d'aquest termini, les sol·licituds de 
domiciliació produiran efecte a partir de l'any següent a la presentació.  

b) La sol·licitud de domiciliació es pot formalitzar de les maneres següents: 
-Mitjançant comunicació via Internet 
-Mitjançant comunicació a les entitats financeres col·laboradores assenyalades al 
calendari del contribuent.  
-Mitjançant trucada telefònica als serveis municipals d'atenció al ciutadà. 
-Presentació de l'imprès facilitat a l'efecte a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, a l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària o a les Oficines 
Descentralitzades.  
-Mitjançant comunicació via correu o fax 
c) La domiciliació serà ordenada a través d'entitats financeres inscrites en els 
registres oficials, autoritzades per operar a l'Estat.  

d) Respecte als rebuts de cobrament periòdic, tenen una validesa indefinida, mentre 
l'ordenant no n'indiqui l'anul·lació o el trasllat a un altre compte o entitat i ho posi 
en coneixement de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o a l’Organisme 
Autònom Municipal de Gestió Tributària pels mitjans indicats a l'apartat b).  

e) Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la 
Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de 
cobrament periòdic domiciliats. Per als càrrecs anuals de padró d’IBI es 
passaran quatre  rebuts  que tindran  periodicitat trimestral.  

 
2.Quan, per motius no imputables a l'Administració tributària, no es produeixi el càrrec 
en compte dels rebuts domiciliats, el subjecte passiu no quedarà alliberat de l'obligació 
de pagament a la Hisenda Municipal i haurà de satisfer les despeses ocasionades per 
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la devolució dels rebuts impagats. L'Administració tributària municipal procedirà a la 
recaptació dels rebuts domiciliats impagats per la via de constrenyiment. L'impagament 
reiterat dels rebuts domiciliats originarà la baixa de la domiciliació.  
 
 
Article 101è. CÀRREC EN COMPTE DE DRETS EN PERÍODE VOLUNTARI 
 
Es pot sol·licitar el càrrec en compte corrent bancari o d’estalvi dels rebuts de 
cobrament periòdic, no domiciliats, durant el període voluntari de cobrament i, llevat 
manifestació en contrari, s’entendrà que es domicilien els rebuts a partir del període 
anual següent. 
 
 
Article 102è. PAGAMENT PER TARJETA DE CRÈDIT  
 
1.Es podrà pagar amb targeta de crèdit per internet, mitjançant trucada als telèfons 
municipals d’atenció ciutadana, a les oficines de l’Organisme Autònom Municipal de 
Gestió Tributària i a les oficines d’atenció al ciutadà.  
 
2.El subjecte passiu restarà alliberat del deute tributari només en el cas de que el 
pagament per targeta sigui autoritzat per l’intermediari financer.  
 
 
Secció 3a. Ajornaments i fraccionaments de pagament 
 
 
Article 103è. DISPOSICIONS GENERALS I PROCEDIMENT 
 
1.En matèria d’ajornaments i fraccionaments de pagament, s’aplicarà en primer lloc la 
regulació establerta per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en aquesta ordenança i 
altres disposicions concordants i serà supletòria la normativa del Reglament general 
de recaptació. 
 
2.Amb caràcter general només es concediran ajornaments i fraccionaments de 
pagament de deutes tributaris o altres ingressos de dret públic, prèvia sol·licitud dels 
interessats, en els casos en els que s’apreciï per aquesta entitat local una situació 
econòmica - financera que impedeixi transitòriament a aquells efectuar el pagament 
dels seus deutes. 
 
Les sol·licituds d’ajornaments o fraccionaments, que cal presentar en el Registre 
general de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i/o en el de l’Organisme Autònom 
Municipal de Gestió Tributària, han de contenir necessàriament, les dades següents: 
 
a) Nom i cognoms, raó social o denominació, número d’identificació fiscal i domicili del 
sol·licitant. 
b) Deute tributari de l’ajornament o fraccionament del qual es demana, indicant-ne 
l’import, el concepte, la data d’inici del termini d’ingrés voluntari o la referència 
comptable:quan es tracti de deutes que s’hagin de satisfer mitjançant autoliquidació, 
s’adjuntarà el model oficial de l’autoliquidació degudament formalitzat. 
c) Ajornament o fraccionament que se sol·licita. 
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d) Motiu de la petició. 
e) Indicació d’un codi compte client (c.c.c.) d’una entitat financera o de crèdit, 
degudament acreditada i reconeguda, on es carregarien les diferents quantitats 
ajornades o fraccionades. 
f) Garantia que s’ofereix, si correspon, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 8. 
g) Lloc, data i signatura del peticionari.  
 
El sol·licitant pot adjuntar a la seva petició els documents acreditatius o els justificants 
que considero adequats per donar suport a la seva sol·licitud. 
 
El període d’ajornament concedit, no podrà excedir de 2 anys, tret que la normativa 
reguladora del deute tributari o de l’ingrés de dret públic informi d’un altre període.  No 
obstant això, la concessió d’un ajornament o d’un fraccionament no comportarà mai, 
que les quantitats ajornades o fraccionades siguin d’un import inferior els 60,00 euros, 
fitxant-se aquesta quantitat com a mínima.  
En tot cas, les quantitats el pagament de les quals s’ajorni o fraccioni acreditaran 
l’interès de demora vigent, aprovat per la Llei de pressupostos anyal. En el cas de que 
el deute estigués garantit mitjançant aval solidari d’una entitat de crèdit o mitjançant 
certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora exigibles serà l’interès legal. 
 
3. En el cas de concessió d’ajornaments i fraccionaments, els interessos de demora es 
calcularan des del venciment del termini d’ingrés en període de pagament voluntari i el 
de l’ajornament concedit sobre l’import del deute, i sobre la fracció satisfeta en els 
casos de fraccionament. 
 
No s’exigirà interès de demora, en les concessions d’ajornament i fraccionament de 
deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que es sol·licitin en període 
voluntari i el pagament ajornat o fraccionat s’aboni dins el tercer mes següent a la data 
d’acabament del període de pagament voluntari. 
 
4. Correspon al Tresorer Municipal la resolució d’expedients de les sol·licituds 
d’ajornament i fraccionament de caràcter ordinari i reglat, sent competència de la 
Presidència de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la 
Informació (abans Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària) la concessió 
d’ajornaments, suspensions o fraccionaments extraordinaris i per terminis superiors. 
 
5.Quan la sol·licitud de fraccionament es presenti en període voluntari, si al final 
d’aquest termini està pendent de resolució, no es dictarà la providència de 
constrenyiment. 
 
Quan es presenti en període executiu, se suspendran cauterlament les actuacions de 
cobrament fins a la resolució de la sol·licitud. 
 
6.L’atorgament d’un fraccionament no pot comportar la devolució d’ingressos ja 
recaptats, i aquests tindran sempre la consideració de primer pagament a compte. 
 
7.Per obtenir l’ajornament s’ha d’aportar aval bancari o garantia suficient que cobreixi 
el nominal i els interessos de demora del deute ajornat, més el 25 % de la suma de les 
dues partides (exclòs el recàrrec de constrenyiment si fos en període executiu).  
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No és necessària l’aportació de garantia si el deute acumulat del sol·licitant no 
excedeix de 5.000 euros. Per resolució administrativa  es podrà dispensar total o 
parcialment de la prestació de garantia quan el deutor no tingui els mitjans suficients 
per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués afectar el manteniment de la 
seva capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva. 
8.Els deutes tributaris es presumeixen autònoms, per la qual cosa el deute  total d’un 
contribuent en un moment donat només té virtualitat jurídica en fase d’expedient 
executiu.  
 
9.El tipus d’interès serà el que per cada exercici econòmic es fixi per a l’Administració 
general de l’Estat mitjançant disposició de caràcter general. 
 
 
Article 104è. CONSEQÜÈNCIES DE LA MANCA DE PAGAMENT 
 
En els fraccionaments de pagament concedits, i arribat el venciment de qualsevol dels 
terminis no es fes el pagament, s’iniciaran els tràmits del procediment executiu, segons 
que s’estableix a l’article 57.è) del Reial decret 1680/1990, pel qual s’aprova el 
Reglament general de recaptació. 
 
 
Secció 4a. Recaptació en període voluntari 
 
 
Article 105è. RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA 
 
La recaptació en període voluntari consisteix en el pagament del deute tributari 
realitzat per l'obligat dins del període de temps establert en el calendari fiscal municipal 
i no comportarà l'exigència de recàrrecs ni interessos de demora.  
 
 
Article 106è. TERMINIS DE RECAPTACIÓ I PUBLICITAT 
 
1.Els deutes tributaris municipals s'hauran de fer efectius en els terminis regulats a 
l'article 62 de la Llei general tributària.   
 
2.L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o l'Organisme Autònom de Municipal de 
Gestió Tributària aprovarà per a cada exercici el calendari fiscal, que comprendrà els 
períodes voluntaris de cobrament de cada tribut així com el termini d’exposició pública 
dels respectius padrons, es publicarà en el Butlletí oficial de la província i en el Tauler 
d’edictes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a més a més dels anuncis puntuals 
dels períodes cobratoris de cada padró, que es publicaran de la forma prevista 
legalment i en els mitjans de comunicació del municipi. 
 
3.Cal que l'anunci de cobrament indiqui la data en què comença el període voluntari de 
recaptació, que ha de durar dos mesos, llevat dels casos en què les lleis estableixin 
expressament un altre termini. 
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4.L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès procedirà, a sol·licitud del subjecte passiu, a 
la liquidació i recaptació voluntària per anticipació del pagament de quotes la meritació 
de les quals ja s'hagi produït.  
 
5.Cal fer l'ingrés en els terminis assenyalats en l'article  96 d'aquesta  ordenança. 
 
6.El venciment del termini establert per al pagament sense que aquest es faci 
determinarà l'acreditació d'interessos de demora.  
 
 
Article 107è. INGRESSOS FORA DE TERMINI SENSE REQUERIMENT 
 
1.Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions 
presentades fora de termini sense requeriment previ, com també les liquidacions 
derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment previ, 
tindran els recàrrecs regulats a l'article 27 de la Llei general tributària.  
 
Aquests recàrrecs seran compatibles, quan els obligats tributaris no facin l'ingrés en el 
moment de la presentació de la declaració-liquidació o l'autoliquidació extemporània, 
amb el recàrrec de constrenyiment previst en l'article 110 d'aquesta  ordenança.  
 
 
Article 108è. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT RECAPTATORI 
 
1.El contribuent té dret, en ocasió de la interposició del corresponent recurs o 
reclamació, que se suspengui l’ingrés del deute tributari, sempre que aporti les 
garanties exigides per la normativa vigent, a menys que, d’acord amb la normativa, 
sigui procedent la suspensió sense garantia.  
 
A tal efecte, no s'admetran altres garanties que les següents: 
a) Dipòsit en diners en efectiu o en valors públics a la Caixa Central de Dipòsits  
o a la Tresoreria Municipal. 
b)Aval prestat per bancs, caixes d'estalvis o cooperatives de crèdit. 
c)Aval personal i solidari de dos contribuents de la localitat que tinguin solvència 
reconeguda, únicament per a deutes inferiors a 601,01 €.  
 
La garantia cobrirà l'import del principal. Si el deute està incurs en procediment de 
constrenyiment, la garantia cobrirà, a més del deute principal, un 25 % per recàrrec de 
constrenyiment, interessos i costos que puguin meritar-se.  
 
2.Quan el contribuent interposi un recurs contenciós administratiu, la suspensió 
acordada en via administrativa es mantindrà sempre que hi hagi garantia suficient, fins 
que l’òrgan judicial competent adopti la decisió que correspongui amb relació a la 
resolució esmentada.  
 
Tanmateix, en els supòsits d’estimació parcial del recurs o la reclamació interposats, el 
contribuent podrà reduir proporcionalment la garantia.  
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3.La concessió de la suspensió comportarà l'obligació de satisfer interessos de 
demora durant tot el temps d'aquella, tret que, resolt el recurs, l'acord o sentència 
declari totalment improcedent l’acte impugnat.  
 
4.L’Administració tributària reemborsarà, després de l’acreditació prèvia de l'import, el 
cost de les garanties a càrrec de l’Administració aportades per suspendre l’execució 
d’un deute tributari, tan bon punt aquest deute sigui declarat improcedent per una 
sentència o resolució administrativa i la declaració esmentada sigui ferma.  
 
Quan el deute tributari sigui declarat parcialment improcedent, es reemborsarà la part, 
liquidarà els interessos de demora acreditats des de la data de la suspensió.  
 
 
Secció 5a. Recaptació executiva 
 
 
Article 109è. RECÀRRECS DEL PERÍODE EXECUTIU 
 
1.Els recàrrecs dels període executiu es meriten des de l’endemà del de la finalització 
del període voluntari de pagament  ressenyats en l’article 93 d’aquesta ordenança. 
2.Els recàrrecs d’aquest període són de tres tipus: 
 

a) Recàrrec executiu del 5 % de la totalitat del deute que no ha estat ingressat en 
període voluntari, i es meritarà fins la notificació de la provisió de 
constrenyiment. 

b) Recàrrec  de constrenyiment reduït del 10 % que es meritarà durant el període 
comprès entre la notificació de la provisió de constrenyiment i l’últim dia de 
venciment del pagament del deute de la provisió de constrenyiment que haurà 
d’efectuar-se en els següents terminis: 
Si la notificació de la provisió es realitza dins els dies 1 al 15 de cada mes, fins 
el dia 20 següent, i si aquest fos inhàbil, fins l’immediatament hàbil següent. 
Si la notificació de la provisió es realitza entre el dia 16 i últim de cada mes fins 
el dia 5 del mes següent, i si aquest fos inhàbil, fins l’immediatament hàbil 
següent. 

c) Recàrrec de constrenyiment ordinari del 20 % a partir del dia                    
següent del venciment de pagament de la provisió de constrenyiment. 

 
Els anteriors recàrrecs són incompatibles entre ells, i es calcularan sobre la totalitat del 
deute no ingressat en període voluntari. Només el recàrrec de constrenyiment ordinari 
és compatible amb els interessos de demora meritats des de l’inici del període 
executiu. 
 
 
Article 110è. TÍTOLS QUE COMPORTEN EXECUCIÓ I PRINCIPI DE 
PROPORCIONALITAT 
 
1.El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant una providència 
notificada al deutor. Aquesta notificació identificarà el deute pendent i requerirà perquè 
s'efectuï el pagament amb el recàrrec corresponent. Si el deutor no fa el pagament en 
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el termini fixat, es procedirà a l'embargament dels seus béns, i així en serà assabentat 
en la providència referida. 
 
2.La providència de constrenyiment és el títol suficient que inicia el procediment de 
constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir 
contra els béns i drets dels obligats al pagament.  
 
 
Article 111è. OPOSICIÓ A LA PROVIDÈNCIA DE CONSTRENYIMENT 
 
La providència de constrenyiment només es pot impugnar per les raons següents: 
a) Pagament o extinció del deute.  
b) Prescripció.  
c) Ajornament.  
d) Manca de notificació de la liquidació o anul·lació o suspensió d’aquesta anul·lació.  
 
 
Article 112è. NOTIFICACIONS EN PERÍODE EXECUTIU  
 
1.Totes les notificacions han de contenir: 
 
a) El text íntegre de l'acte.  
b) Els recursos que s'hi poden interposar, l'autoritat o el tribunal davant els quals es 

poden presentar i el termini per interposar-los.  
c) Un requeriment perquè el deutor faci el pagament, amb l'advertiment que, si no ho 

fa així en el termini d'un mes, caldrà procedir, sense cap més tràmit, a 
l'embargament dels seus béns.  

d) Un advertiment sobre liquidació d'interessos de demora.  
e) La repercussió de les costes del procediment.  
f) La possibilitat de sol·licitud d'ajornament del pagament.  
g) Un advertiment sobre la no-suspensió del procediment llevat dels supòsits i 

condicions previstos en l'article 101 del Reglament general de recaptació.  
 
2.La manca de notificació de la providència de constrenyiment serà motiu 
d'impugnació dels actes que es produeixin en el decurs del procediment executiu.  
 
 
Article 113è. ACUMULACIÓ DE DEUTES  
 
La Hisenda municipal pot acumular, a fi de seguir un mateix procediment 
d’embargament, els deutes d’un mateix deutor incursos en via de constrenyiment. 
 
Quan les necessitats del procediment ho exigeixin, es procedirà a la segregació dels 
deutes acumulats.  
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Article 114è. COSTES DEL PROCEDIMENT  
 
El deutor haurà de satisfer les costes del procediment de constrenyiment, les quals 
seran liquidades de la forma establerta en els articles 153 i següents del Reglament 
general de recaptació.  
 
 
Article 115è. MESURES CAUTELARS  
 
1.Per tal d'assegurar el cobrament del deute tributari, l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès podrà acordar mesures cautelars de caràcter provisional quan hi hagi indicis 
racionals que, en cas contrari, l'esmentat cobrament es pot veure frustrat o greument 
dificultat.  
 
2.Aquestes mesures podran acordar-se quan el deutor faci actes tendents a ocultar, 
gravar o disposar dels seus béns en perjudici de la Hisenda Municipal, sempre que es 
tracti d'un deute ja liquidat.  
 
3.Les mesures cautelars han de ser proporcionades al perjudici que es pretén evitar i, 
en cap cas, no s'acordaran mesures que puguin produir un perjudici de difícil o 
impossible reparació. Aquestes mesures poden consistir en: 
 
a)Retenció del pagament de devolucions tributàries o d'altres pagaments que hagi de 
fer la Hisenda Municipal. 
b) Embargament preventiu de béns o drets.  
c) Qualsevol altre legalment autoritzat.  
 
4.L'embargament preventiu s'assegurarà mitjançant l'anotació en els registres públics 
corresponents o mitjançant el dipòsit dels béns mobles embargats. Igualment, es 
podrà acordar l'embargament preventiu de diners i mercaderies en import suficient per 
tal d'assegurar el pagament del deute tributari que correspongui exigir per activitats 
lucratives exercides sense establiment i que no hagin estat declarades.  
 
5.Les mesures cautelars acordades s'aixecaran, fins i tot en el cas que no hagi estat 
ingressat el deute pendent, quan desapareguin les circumstàncies que n'havien 
justificat l'adopció o si, a petició de l'interessat, s'acorda substituir-les per una altra 
garantia que s'estimi suficient. 
  
6.Aquestes mesures es podran prorrogar o convertir en definitives en el marc del 
procediment de constrenyiment. En altres supòsits, s'aixecaran d'ofici.  
 
 
Article 116è. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT  
 
El procediment de constrenyiment s'inicia i impulsa d'ofici en tots els seus tràmits i, un 
cop començat, només se suspèn d'acord amb allò que preveu l’ article 165  de la Llei 
general tributària i 101 del Reglament general de recaptació.  
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Article 117è. EXECUCIÓ DE GARANTIES  
 
Si el deute es troba garantit mitjançant un aval, una penyora, una hipoteca o qualsevol 
altra garantia, es procedirà en primer lloc a executar aquesta, la qual cosa faran en tot 
cas els òrgans competents de l'Administració tributària municipal.  
 
 
Article 118è. PROVISIÓ D’EMBARGAMENT  
 
Transcorregut el termini fixat en la providència de constrenyiment sense que s'hagi fet 
l'ingrés requerit, es dictarà una provisió que ordeni l'embargament de béns i drets en 
quantitat suficient per cobrir l'import del crèdit perseguit i el recàrrec, els interessos i 
les costes que s'hagin produït o que es puguin produir.  
 
 
Article 119è. QUANTIA I PRELACIÓ DELS BÉNS A EMBARGAR 
 
1.L'embargament es practicarà sobre els béns del deutor en quantia suficient perquè 
quedi cobert l'import del deute tributari pendent, els interessos que s'hagin originat o 
s'originin fins a la data de l'ingrés a favor de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i les 
costes del procediment, tenint present el principi de proporcionalitat.  
 
2.En l'embargament se seguirà l'ordre següent: 
 
a)Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
b) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a l'acte o a curt termini. 
c) Sous, salaris i pensions. 
d) Béns immobles. 
e) Establiments mercantils o industrials. 
f) Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats. 
g) Fruits i rendes de qualsevol mena. 
h) Béns mobles i semovents. 
i) Crèdits, drets i valors realitzables a llarg termini. 
 
3.Seguint l'ordre anterior, es procedirà a l'embargament successiu dels béns i drets 
coneguts en aquell moment per l’Administració tributària municipal, fins que s'entengui 
que el deute pendent ha quedat cobert; es deixaran en darrer terme aquells béns per a 
l'embargament dels quals calgui entrar en el domicili del deutor. 
  
4.A sol·licitud del deutor, es podrà alterar l'ordre de l'embargament si els béns que ell 
fixi garanteixen amb la mateixa eficàcia i rapidesa el cobrament del deute que aquells 
béns que preferentment haurien de ser embargats, tot això sempre que no es 
produeixi cap perjudici contra tercers. 
  
5.No es procedirà a l'embargament de béns o drets declarats inembargables amb 
caràcter general per les lleis ni aquells la realització dels quals s'estimi que resultarien 
insuficients per a la cobertura del cost que la realització generaria.  
 
6. Respondran solidàriament del pagament del deute tributari pendent, i fins a l'import 
del valor dels béns o drets que s'hagin pogut embargar, les persones següents: 
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a) Les que siguin causants o col·laboradores en l’ocultació maliciosa de béns o drets 
de l'obligat al pagament amb la finalitat d'obstaculitzar l'embargament.  
b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d'embargament.  
c) Les que, amb coneixement de l'embargament, col·laborin o consentin en  
l'aixecament de béns.  
 
 
Article 120è. IDENTIFICACIÓ DELS EMBARGAMENTS  
 
1.Quan l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tingui coneixement de l’existència de 
fons, valors o altres béns lliurats a una determinada oficina d'una entitat de crèdit o 
d'una altra persona o entitat dipositària, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà 
disposar-ne l'embargament en l'import que procedeixi, sense necessitat de precisar les 
dades identificatives i la situació de cada compte, dipòsit o operació existent a l'oficina 
esmentada. En el moment de l'embargament, i sempre que es tracti de valors, si de la 
informació subministrada per la persona o entitat dipositària es dedueix que els 
existents no són homogenis o que el seu valor excedeix de l'import assenyalat en 
l'apartat 1 de l'article 116, l'òrgan de recaptació concretarà aquells que hauran de 
quedar embargats.  
 
2.Quan els fons o valors es trobin dipositats en comptes a nom de dos o més titulars, 
només s'embargarà la part corresponent al deutor. En cas de comptes de titularitat 
indistinta amb solidaritat activa davant el dipositari o de titularitat conjunta 
mancomunada, el saldo es presumirà dividit en parts iguals, llevat que es provi una 
titularitat material diferent.  
 
3.Quan en el compte afectat per l'embargament es faci habitualment el cobrament de 
sous, salaris o pensions, s'hauran de respectar les limitacions establertes en la Llei 
d'enjudiciament civil respecte de l’import de l’esmentat compte corresponent al sou, 
salari o pensió de que es tracti, considerant-se com a tal l’últim import ingressat en el 
compte per aquest concepte.  
 
4.Es farà una anotació preventiva de l'embargament de béns immobles en el Registre 
de la Propietat que correspongui.  
 
5.Per a la resta del procediment d'embargament, es procedirà d’acord amb allò que 
disposen els articles 169  i 170 de la Llei general tributària.  
 
6.L’Administració tributària no podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats 
en el curs del procediment de constrenyiment fins que l’acta de liquidació del deute 
tributari executat sigui ferma, llevat dels supòsits de força major, béns alterables i béns 
en els quals hi hagi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent en 
sol·liciti de manera expressa l'alienació.  
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Article 121è. AIXECAMENT DE L’EMBARGAMENT DE BÉNS  
 
1.En qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, els deutors, els seus 
causahavents i, si escau, els creditors hipotecaris podran alliberar els béns embargats 
mitjançant el pagament del deute tributari i les costes posteriors del procediment.  
 
2.Un cop cobert el deute i les costes del procediment amb l'import de les adjudicacions 
efectuades, cal aixecar l'embargament dels béns no venuts i acordar-ne la lliure 
disponibilitat per part del deutor.  
 
 
Secció 6a. Declaració de crèdits incobrables  
 
 
Article 122è. CONCEPTE  
 
1.Són crèdits incobrables aquells que no es poden fer efectius en el procediment de 
recaptació perquè els obligats a fer el pagament i la resta de responsables, si n'hi ha, 
resulten insolvents i declarats fallits.  
 
 
Article 123è. PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ  
 
1.S'haurà de justificar la inexistència de béns o drets embargables o realitzables dels 
deutors principals i dels responsables solidaris.  
 
2.Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables solidaris, 
s’investigarà l'existència de responsables subsidiaris. Si no hi ha responsables 
subsidiaris, o si aquests resulten fallits, el crèdit serà declarat incobrable per l'alcalde.  
 
 
Article 124è. EFECTES  
 
1.La declaració de crèdit incobrable no produeix immediatament l'extinció del deute, 
sinó exclusivament la baixa provisional en els crèdits corresponents. 
 
2.La declaració de deutors fallits, en cas de persones físiques o jurídiques inscrites en 
el Registre Mercantil, serà comunicada mitjançant una ordre d'anotació al Registre a 
l’efecte d'allò que estableix l'article 165 del Reial decret 1684/90. Aquest Registre 
quedarà obligat a comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès o a l’Organisme 
Autònom Municipal de Gestió Tributària qualsevol acte relatiu a l'entitat deutora que 
sigui presentat a inscripció, a fi i efecte de fer possible la rehabilitació dels crèdits 
declarats incobrables.  
 
 
Article 125è. BAIXES PER REFERÈNCIA  
 
Si un deutor ha estat declarat fallit i no hi ha obligats o responsables del deute, els 
crèdits que contra aquest deutor tinguin venciment posterior a la corresponent 
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declaració es consideraran vençuts i seran donats de baixa de la comptabilitat, per 
referència a la declaració esmentada.  
 
 
Article 126è. REVISIÓ DE LA INSOLVÈNCIA  
 
1.La Hisenda Municipal vigilarà per detectar la possible solvència sobrevinguda dels 
obligats i responsables declarats fallits. 
  
2.En el cas que sobrevingui aquesta circumstància, i si no hi ha prescripció dels 
deutes, es procedirà a la rehabilitació dels crèdits no cobrats. Per tant, es tornarà a 
obrir el procediment de constrenyiment i es practicarà una nova liquidació dels crèdits 
donats de baixa, a fi i efecte que siguin emesos els títols executius corresponents en la 
mateixa situació de cobrament en què es trobaven en el moment de fer la declaració 
de fallida.  
 
 
Article 127è. BAIXES D’OFICI  
 
L'Alcaldia, d'acord amb criteris d'eficiència en la utilització dels recursos disponibles, 
podrà determinar les actuacions concretes que s'hauran de tenir en compte per tal de 
justificar la declaració de crèdit incobrable, i disposarà la no-liquidació o, si escau, 
l’anul·lació i baixa en la comptabilitat de les liquidacions, en consideració al seu origen 
i naturalesa i quan resultin de deutes inferiors a la quantitat que s'estimi i fixi insuficient 
per a la cobertura del cost de l'exacció i recaptació respectives.  
 
 
Article 128è. PROCEDIMENTS CONCURSALS  
 
1.En els supòsits en què s'hagin de fer valer els crèdits de la Hisenda Municipal en 
processos concursals, fallides, suspensions de pagaments, liquidacions per la 
Comissió Liquidadora d'Entitats Asseguradores i qualsevol altre procés d'execució 
universal del patrimoni d'un deutor a la Hisenda Municipal, les actuacions seran 
impulsades per l'Administració tributària municipal.  
 
2.La compareixença davant els òrgans judicials es farà a través dels procuradors dels 
tribunals apoderats per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
3.L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licitarà dels òrgans judicials informació 
sobre els procediments que puguin afectar els drets de la Hisenda Municipal.  
 
4.Tan aviat com es tingui la informació de l'apartat anterior, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès farà les actuacions pertinents per determinar i certificar els crèdits de 
la Hisenda Municipal que s'hagin de fer valer en el procediment.  
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TÍTOL IV - REVISIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA 
 
 
Secció 1a. Recurs de reposició  
 
 
Article 129è. RECURS DE REPOSICIÓ 
 
1.Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, 
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 màxim 
d’un mes comptat des de la data d’interposició. 
 
3.Contra la denegació expressa o tàcita del recurs de reposició pot interposar-se 
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de 
Barcelona, 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 es pot entendre desestimat el recurs de reposició, és a dir, en el 
termini d’un mes des de l’endemà de la seva interposició. 
 
 
Secció 2a. Procediments especials de revisió 
 
 
Article 130è. REVISIÓ D’ACTES NULS DE PLE DRET 
 
1.El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà declarar, previ dictamen de la 
Comissió jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de 
contingut tributari 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 que 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 d'anul·lar. 
3.La resolució expressa o presumpta o l’acord d’inadmissió a tràmit de les sol·licituds 
dels interessats posaran fi a la via administrativa. El silenci administratiu de la 
sol·licitud s’entendrà desestimatori. 
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Article 131è. DECLARACIÓ DE LESIVITAT D’ACTES ANUL·LABLES 
 
1.En els casos diferents dels previstos en l’article anterior, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès només podrà anul·lar els seus actes declaratius de drets si els declara lesius 
per a l'interès públic, i sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de que es 
va notificar l’acte administratiu i una vegada iniciat el procediment caldrà donar 
audiència als que figurin com interessats en el procediment. 
 
2.La declaració de lesivitat correspon a la Junta de Govern Local, per delegació 
expressa del Ple municipal. 
 
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 132è. REVOCACIÓ DELS ACTES 
 
1.La Junta de Govern municipal podrà revocar els actes administratius en benefici dels 
interessats quan s’estimi infringeixen  manifestament la Llei, o per 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 a l’interessat. 
 
2.El procediment de revocació s’iniciarà sempre d’ofici i mentre no hagi transcorregut 
el termini de prescripció. 
 
 
Article 133è. RECTIFICACIÓ D’ERRORS 
 
1.Mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció, d’ofici o a petició dels 
interessats, l’òrgan de l’Organisme Autònom Municipal de Gestió Tributària o de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que hagués dictat l’acte o resolució de la 
reclamació rectificarà els errors materials, de fet o aritmètics. 
 
2.Les resolucions que es dictin en aquest procediment seran susceptibles  de recurs 
de reposició. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reprodueixen 
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 ADDICIONAL SEGONA 
 
Pel que fa a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, les funcions 
de les quals han estat delegades, per acord del Ple Municipal de 18 de juliol de 2005, 
a la Diputació de Barcelona i que són exercides pel seu Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, s’aplicaran les prescripcions contingudes en la 
seva Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret 
públic municipals, aprovada pel Ple de la Diputació en data 22 de desembre de 2005, i 
posteriors modificacions que legalment i procedimentalment corresponguin i siguin 
degudament aprovades.  
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal General, que consta de cent trenta tres articles i dues 
disposicions addicionals fou aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès en sessió celebrada el 19 de juny de 2006 i regirà a partir de l'1 de 
gener de 2007, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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IMPOSTOS 
 

 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01 
 
 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL 
 
La present  ordenança fiscal s'estableix a l'empara del que disposa l'article 106, en 
relació als articles 4.b) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local; els articles 6.1 i 8.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de  Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el 15 i 
següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi, a l'Impost sobre Béns Immobles, previst en els articles 60 al 77 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels 
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials: 
 

a)  La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins del 
terme municipal. 

 
b) La titularitat d'un dret d'usdefruit o de superfície sobre els béns immobles de 

naturalesa rústica o urbana dins el terme municipal. 
 

c) La titularitat d'una concessió administrativa sobre els béns immobles de 
naturalesa rústica o urbana dins el terme municipal. 

 
d) La titularitat d'una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics, 

l'exercici de la qual requereix l'afectació de béns immobles de naturalesa 
urbana o rústica dins del terme municipal. 

 
2. Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de 
béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que com a 
tals es defineixen en les Normes reguladores del Cadastre Immobiliari. El caràcter 
urbà o rústic de l’immoble dependrà de la naturalesa  del seu sol. 
 
3. Es consideren béns immobles de característiques especials els compresos en els 
següents grups: 
 

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



 

b) Les preses, salts d’aigua i embassament, excepte les destinades 
exclusivament al reg. 

 
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge. 

 
d) Els aeroports i ports comercials. 

 
4. No estan subjectes a l’impost: 
 

a) Les carreteres, els camins, les demés dies terrestres i els béns de domini 
públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i 
gratuït. 

 
b) Els béns immobles propietat d’aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

següents: 
- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afecte a un servei públic gestionat directament 

per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els béns patrimonials, 
excepte  quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 

 
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 
 
En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i així mateix les herències 
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, 
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 estiguin afectes a la prestació de serveis públics 
la gestió dels quals s'efectua en la forma de concessió administrativa. 

 
b) Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics dins 

el terme municipal. 
 

c) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics 
dins el terme municipal. 

 
d) Titulars d'una concessió administrativa sobre béns immobles gravats, o 

sobre els serveis públics que estiguin afectats. 
 
El subjecte passiu podrà repercutir l’impost conforme a les normes de dret comú. 
Els subjectes passius que resideixin a l’estranger més de sis mesos de cada any 
natural, estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, 
als efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública.  
 
 



 

Article 4t. RESPONSABLES 
 
1. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, 
l’adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes 
tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost que no estiguin prescrits. 
 
2. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de 
superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de 
respondre del pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest 
impost, que no estiguin prescrits. 
 
3. Als efectes previstos en els apartats anteriors 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. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès facilitarà la consulta informàtica dels deutes 
pendents a titulars d’aquests i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit 
un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i actuïn amb el consentiment 
del deutor, sempre que el consultant tingui el certificat digital que garanteixi la seva 
identitat i el contingut de la transacció. 
 
4. El procediment per exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a que es refereix els punts 1 i 2, precisa acte administratiu de declaració 
d’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. 
 
5. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
6. Respondran solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves 
respectives participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a que es refereix 
l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, si figuren 
inscrits com a tal en el Cadastre Immobiliari. 
 
7. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi 
adjudicat. 
 
8. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels següents deutes: 
 

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 del cessament de les activitats de la societat, de l’import de 

les obligacions tributàries pendents en la data del cessament. 
 



 

9. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en el termes i d’acord amb el procediment 
previst en la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è. EXEMPCIONS 
 
1. Gaudeixen d'exempció els béns següents: 
 

a) Els que, essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les 
entitats locals, estiguin directament afectes a la defensa nacional, la 
seguretat ciutadana o als serveis educatius o penitenciaris; així mateix, les 
carreteres, els camins, els de domini públic marítim, terrestre i hidràulic i les 
altres vies terrestres que siguin d'aprofitament públic i gratuït. 

 
b) Els que, essent propietat del municipi afecten l'ús o els serveis públics, llevat 

que sobre ells o sobre el servei públic que estiguin afectes recaigui una 
concessió administrativa. 

 
c) Els que siguin propietat de la Creu Roja. 

 
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis 

indispensables per a l'explotació de les esmentades línies. 
 

f) Els de l’Església catòlica i demés associacions confessionals no catòliques 
legalment reconegudes, en els termes previstos en l’Acord entre l’Estat 
Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics de 3 de gener de 1979 
per la primera, i dels acords de cooperació que per les segones s’estableixin. 

 
g) Els immobles que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis 

Internacionals. 
 

h) Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, mentre 
mantinguin la condició de centres total o parcialment concertats, en quant a 
la superfície afectada a l’ensenyament concertat, i sempre que el titular 
cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat. 

 
i)  Els immobles declarats expressa i individualment monument o jardí històric 

d’interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment del 
meritament de l’impost. 

 
j) Aquells altres que sense estar compresos en els apartats anterior, 

compleixin les condicions establertes en l’article 62 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

 
L’exempció prevista h) i i) requerirà que el subjecte passiu les hagi sol·licitat abans que 
la liquidació guanyi fermesa. En la sol·licitud caldrà acreditar el compliment dels requisits 
exigibles per  l’aplicació de l’exempció. 
 



 

2.  Gaudiran també d’exempció, prèvia sol·licitud dels subjectes passius, els següents 
béns: 
 
           - Els centres sanitaris de titularitat pública, la titularitat dels quals correspongui a 
l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats Locals i pertanyin a una o vàries de les 
categories següents: 
 

a) Hospitals públics gestionats per la Seguretat Social. 
b) Hospitals públics que ofereixinserveis de forma gratuïta. 
c) Centres d’assistència primària, d’accés general. 
d) Garatge de les ambulàncies pertanyents als centres que gaudeixen 

d’exempció. 
 
             - Les Entitats sense fins lucratius  que siguin titulars en els termes previstos en 
l’article 3 d’aquesta  ordenança, excepte els efectes a explotacions econòmiques no 
exemptes  de l’Impost sobre Societat, gaudiran d’exempció de l’impost, d’acord amb els 
termes previstos a l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 

- Els de naturalesa urbana la quota líquida dels quals no superi la quantia de 5 €. 
 
              - Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota 
líquida corresponent a la totalitat dels béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 
10 €.  
 
3. Els efectes de la concessió d’exempcions comença a partir de l'exercici següent a la 
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. 
 
 
Article 6è. BONIFICACIONS 
 
1. Gaudiran, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, d’una bonificació del 50 per 100 en 
la quota de l’impost els immobles que constitueixen l’objecte de l’activitat de les 
empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns 
del seu immobilitzat. 
 
Per gaudir  de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’aportar la següent 
documentació i complir els següents requisits: 
 

a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat. 

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immoblitzat, 
que es farà mitjançant certificació de l’Administració de la Societat o fotocòpia 
de l’últim balanç, presentat davant de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, a l’efecte de l’Impost de Societats. 

c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se 
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 



 

d) Presentar còpia del rebut anual de l’Impost sobre Béns Immobles o del 
document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció 
del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació o emplaçament de la construcció, 
urbanització o rehabilitació objecte de sol·icitud. 

f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant títol de propietat. 
 
El termini per gaudir de la bonificació comprèn el temps d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable aquesta, 
d’acord amb l’informe tècnic que ha d’acompanyar a la sol·licitud, i un any més a partir 
de l’acabament de les obres. Tanmateix l’esmentat termini no pot ser superior a tres 
anys a partir de l’inici de les obres d’urbanització construcció o rehabilitació. 
 
2. 1  Prèvia sol·licitud dels subjectes passius, les habitatges de protecció oficial i les 
que resultin equiparables a aquestes segons la normativa autonòmica vigent, tindran 
una bonificació del 50 % durant els tres períodes impositius següents al de 
l’atorgament de la qualificació definitiva. La sol·licitud podrà efectuar-se d’immediat a 
l’atorgament d’aquesta qualificació o en qualsevol moment abans de que finalitzin 
aquests tres períodes impositius de bonificació. En aquest últim cas la bonificació 
tindrà efecte en el període impositiu següent. 

A partir del quart any i durant  els tres exercicis següents aquest immobles 
gaudiran d’una bonificació dels 10 % de la quota.  
3. Aquells subjectes passius que acreditin ser titulars de família nombrosa, condició 
acreditada mitjançant la presentació del títol expedit per l’Administració competent, 
gaudiran d’una bonificació del 35% de la quota integra que  correspongui a l’habitatge 
en el qual estiguin censats els membres de la unitat familiar. La sol·licitud haurà de 
presentar-se abans de l’inici del meritament de l’impost o durant l’any de l’exercici pel 
que es demana la bonificació, sempre que s’acrediti que la condició de família nombrosa 
s’ha adquirit abans de l’inici del meritament de l’impost. 
L’import bonificat de la quota integra de l’impost serà d’un mínim de 95 € i màxim de 
350 €. 
Aquesta bonificació s’incrementarà d’acord amb els ingressos de la unitat familiar quan   
siguin inferiors a les quantitats establertes en la taula següent: 
  

 - Inferior al salari mínim interprofessional 90 % 
- Inferior dos vegades el salari mínim 
interpofessional 

 
70 % 

- Inferior a tres vegades i mig el salari 
mínim interprofessional 

 
50 % 

 
Es tindrà com a base, per l’aplicació d’aquestes bonificacions, els ingressos de la 
unitat familiar consignats en la Renda del període (part general i part especial) de 
l’última declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques d’obligatòria 
presentació, en la data de l’acreditament d’aquest impost. 
En aquests casos no operaran els mínims i màxims bonificables de 95 € i 350 €. 
En cap cas aquesta bonificació es reconeixerà per a més d’una unitat cadastral alhora, 
excepció feta, en el seu cas, de dues places d’aparcament i/o trasters, sempre que 
unes i altres radiquin en el mateix immoble de l’habitatge familiar. En aquests casos, la 
bonificació s’aplicarà sobre la quota integra que resulti de cada unitat cadastral. En els 



 

casos de les unitats cadastrals referides als parkings i/o trasters no operarà el mínim 
bonificable de 95 €. 
 
Article 7è. BASE IMPOSABLE 
 
Està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles urbans o rústics. 
 
 
Article 7è. bis BASE LIQUIDABLE  
 
1 .La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar en la base imposable 
la reducció següent: 
Als immobles urbans el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a 
conseqüència de la revisió realitzada d’acord amb la Ponència de Valors aprovada 
l’any 2005, amb efectes 2006, se’ls aplicarà una reducció durant nou anys a comptar 
des de l’entrada en vigor dels nous valors. 
La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un 
coeficient reductor, únic per tots els immobles del municipi, a un component individual 
de la reducció calculat per cada immoble. 
El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva 
aplicació, 2006, i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El 
component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor 
cadastral assignat a l’immoble i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a 
l’entrada en vigor d’aquell. 
 
2. En el cas d’una nova revisió o modificació dels valors cadastrals que afecti la 
totalitat dels immobles, el període de reducció conclourà anticipadament i s’extingirà el 
dret d’aplicació de la reducció pertinent. 
 
3. Aquesta reducció no es aplicable als béns rústics. 
 
 
Article 8è. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA 
 
1. La quota d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 
 
2. El tipus de gravamen  serà el 0,60 % quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que es senyalen en l’annex . 
 
Als efectes de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, en 
funció dels usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació 
de béns immobles. 
 
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 % dels béns immobles urbans que, per cada ús, 
tingui major valor cadastral. 

 
A N N E X 

 
 



 

              ÚS                   CODI TIPUS Mínim valor 
cadastral 2008 

Aparcament                       A 1,05 16.049,39   
Comercial                          C  0,91 329.279,56   
Cultural                              E 0,60 18.123.535,26  
Lleure i Hosteria                G   0,60 1.748.500,50  
Industrial                            I  0,91 601.508,35   
Esportiu                             K 0,60 4.617.787,80  
Solar sense edificar          M 1,04 924.269,72  
Oficines                             O 0,91 542.069,41  
Espectacles                       T 0,60 2.702.902,26  
Sanitat i Beneficència        Y 0,60 24.771.515,93  
Religiós                              R 0,60 2.882.638,34  
Edifici singular                    P   0,60 29.632.701,87  

 
 
Els anteriors valors cadastrals tenen caràcter provisional, i s’ajustaran als que 
definitivament resultin del Padró de l’impost. 
 
Als efectes  d’identificació dels diferents usos, es tindrà en compte les especificacions 
contingudes en la Disposició Transitòria 10 de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de 
reforma de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Pels Béns de naturalesa rústica el tipus de gravamen serà el 0,90 %. 
 
Pels Béns de característiques especials, el tipus de gravamen serà de l‘1,30 %. 
 
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota integra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles  5. i 6. d’aquesta  ordenança. 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exigirà un recàrrec del 50 % de la quota líquida 
de l’impost sobre béns immobles d’ús residencial que estiguin desocupats amb 
caràcter permanent, si concorren les condicions que es determinaran 
reglamentàriament. 
 
Aquest recàrrec, s’exigirà als subjectes passius d’aquest impost, es meritarà el 31 de 
desembre i es liquidarà anualment per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, una 
vegada es constati la desocupació de l’immobles, juntament amb l’acte administratiu 
declaratiu d’aquesta desocupació. 
 
 
Article 9è. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT DE L'IMPOST 
 
1. El període impositiu és l'any natural. 
 
2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any. 
 
3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de 
titularitat, tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen. 
 



 

4. Quan l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tingui coneixement d’una modificació de 
valor cadastral respecte a la que figura en el Padró, originat per algun dels fets, actes 
o negocis esmentats , es liquidarà l’Ibi, si procedeix, en la data en que la gerència 
Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost 
comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a 
tal els compresos entre el següent al que es van produir i el present exercici. 
 
En aquests casos, es deduirà d’aquesta liquidació, la quota satisfeta per l’IBI en raó de 
l’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realment. 
 
 
Article 10è. NORMES DE GESTIÓ DE L'IMPOST 
 
1. Essent competència de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el reconeixement de 
beneficis fiscals, les sol·licituds per acollir-s'hi als beneficis fiscals de caràcter pregat 
previstos en aquesta  ordenança han de presentar-se davant de  l'administració 
municipal, acreditant les circumstàncies que fonamentin la seva sol·licitud. 
 
2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe. 
 
3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós-
administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la notificació expressa o el de 
finalització de l'exposició pública dels padrons corresponents. 
 
4. La interposició recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que, 
dins el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de 
l'execució de l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari. 
 
No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de prestar-ne o bé demostri fefaentment l'existència d'errors materials en 
la liquidació que s'impugna. 
 
Els valors-rebuts notificats col·lectivament mitjançant edictes on es fixarà el període de 
cobrament. 
 
5. El cobrament de les quotes que s'acreditin el 1r. de gener de cada any és produirà 
mitjançant el rebut derivat del Padró corresponent. La quota que en resulti podrà 
fraccionar-se en diversos terminis i la Comissió de Govern aprovarà els períodes de 
cobrament corresponents. 
 
6. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els 
supòsits en que s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base 
liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva. Una vegada 
transcorregut el termini d’impugnació previst en les esmentades notificacions sense 
que s’hagin presentat recursos, es consideraren consentides i fermes les bases 
imposables i liquidables notificades, sense que puguin ser objecte d’impugnació en 
procedir-se a l’exacció anual de l’impost. 



 

 
 
Article 11è. AFECTACIÓ DE BÉNS 
 
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets a què es 
refereixen els articles 2 i 4 de la present  ordenança, els béns immobles objecte dels 
referits drets quedaran afectes al pagament de la totalitat dels deutes tributaris i 
recàrrecs pendents per aquest impost, d'acord amb l'article 13 de l’ ordenança fiscal 
general en relació als articles 64 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i article 35 i següents 
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta d’onze articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió celebrada el 21 de desembre de 
2007 i regirà a partir de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02 
 
 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL 
 
La present  ordenança fiscal s'estableix a l'empara del que disposa l'article 106, en 
relació als articles 4.b) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local; els articles 6.1 i 8.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de  Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el 15 i 
següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi, a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, previst en els articles 92 
al 99 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels vehicles de tracció mecànica 
aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, 
amb excepció dels que s'indiquen en l'article 4t, que tinguin el domicili del seu permís de 
circulació en aquest terme municipal - 
 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 
registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest 
impost també es consideraran aptes els vehicles dotats de permisos temporals i 
matrícula turística. 
 
3. No estan subjectes a l'Impost: 
 

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat 
del seu model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu 
d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa. 
 

b) Els remolcs i semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica de 
càrrega útil no superior a 750 quilograms. 
 
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 
 
Són subjectes passius de l'impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als quals 
es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, a nom dels quals consti el permís de 
circulació. 
 
 



 

Article 4t. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS  
 
1. Estan exempts d'aquest impost: 
 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a 
la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. 
 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits 
dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau. 
 

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i del 
seus funcionaris o membres amb estatuts diplomàtic. 
 

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència 
sanitària. 
 

e) Els vehicles per persones de mobilitat reduïda als quals es refereix la lletra A 
de l’annex II del Reglament  general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 
23 de desembre, es a dir, aquells la tara del qual no sigui superior  a 350 Kg. i que, per 
construcció, la velocitat màxima en pla no passi dels 45 Km/hora, projectats i construïts 
especialment (que no siguin adaptats) per l’ús de persones amb alguna disfunció o 
incapacitat física. 
 

f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat pel seu ús 
exclusiu, aplicant-se l’exempció, entretant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant 
pels vehicles conduïts per aquestes persones amb discapacitat com als destinats al seu 
transport. Es consideren persones amb discapacitat aquells que tinguin aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33 %. 
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’interior no s’aplicaran als subjectes 
passius beneficiaris d’aquesta exempció per més d’un vehicle simultàniament. 
Per gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de justificar el destí del vehicle, 
aportant a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acreditació suficient de les persones 
que transporten amb el vehicle pel qual es sol·licita l’exempció, així com el grau de 
minusvalia els afecta. 
 

g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou places, 
inclosa la del conductor. 
 

h)  Els tractors, remolcs, semi-remolcs i maquinària previstos de la cartilla 
d’inspecció agrícola. 
 
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e), f) i h) de 
l’apartat 1 d'aquest article, els interessats hauran d'instar el seu reconeixement tot 
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Per 
acreditar el destí dels autoturismes especials destinats al transport de persones amb 
discapacitat, serà suficient l’aportació de la fitxa tècnica del vehicles o certificació de la 
Inspecció Tècnica (ITV). 



 

3. S’aplicarà una bonificació de la quota de l’impost per raó dels anys d’antiguitat del 
vehicle i d’acord amb el detall següent: 
 
   ANYS D’ANTIGUITAT                         % BONIFICACIÓ 
 

Igual o superior a 50 anys                                   95 
Igual o superior a 30 anys                                   90 
Igual o superior a 25 anys                                   50 

 
Els anys d’antiguitat d’un vehicle es comptaran des de la data de fabricació, i si aquesta 
no es coneguda des de la data de la seva primera matriculació i, en defecte d’aquesta, 
des de la data en la qual es va deixar de fabricar el model o variant. 
 
Per poder gaudir de la bonificació els titulars dels vehicles històrics o de col·lecció 
hauran d’acreditar els següents requisits: 
 

a) Estar associats a un Club automobilístic reconegut legalment. 
b) Disposar d’assegurança específica per aquest tipus de vehicle, actualitzada a 

l’any de la bonificació. 
 
4. Els vehicles que estiguin homologats de fàbrica, o els elèctrics, híbrids o que 
incorporin dispositius catalitzadors adequats a la seva classe o model degudament 
acreditats en la fitxa tècnica del vehicle o altre  document que acrediti tal extrem, 
expedit a l’efecte, que no emetin o redueixin les emissions contaminants tindran les 
següents bonificacions: 
 
    -   El 50 per 100 de bonificació de la quota dels vehicles que les emissions  de CO2 
es situïn entre 120 a 130 grams per Km. 
 
      -  El 75 per 100 de bonificació de la quota dels vehicles que les emissions  de CO2 
es situïn per sota del 120 grams per Km. 
 
 
Article 5è. ACREDITAMENT DE L'IMPOST 
 
1. L'impost s'acreditarà el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera 
adquisició del vehicle, que tindrà lloc quan es produeixi la mateixa. 
 
2. En aquest últim cas, en el de baixa definitiva i en el de baixa temporal per subtracció o 
robatori del vehicle, l’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres 
naturals. 
 
 
Article 6è. BASE IMPOSABLE 
 
La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de vehicle i la seva potència 
o capacitat. 
 
 



 

Article 7è. TARIFES 
 
El quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 de la Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, on s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
s’incrementa per aplicació del coeficient 2 sobre les mateixes. Aquest coeficient 
s’aplicarà encara que les tarifes bàsiques es modifiquin per la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 

1. Les quotes que, per aplicació del previst en l’apartat anterior, s’han de satisfer 
són: 

 
Potència i classe de vehicles Euros 

A) Turismes 
De menys de 8 cavalls fiscals      25,24 €.
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals     68,16 €.
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals    143,88 €.
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals     179,22 €.
De 20 cavalls fiscals en endavant    224,00 €.

B) Autobusos 
De menys de 21 places      166,60 €.
De 21 a 50 places    237,28 €.
De més de 50 places     296,60 €.

C) Camions 
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil       84,56 €.
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil    166,60 €.
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil    237,28 €.
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil     296,60 €.

D) Tractors 
De menys de 16 cavalls fiscals      35,34 €.
De 16 a 25 cavalls fiscals      55,54 €.
De més de 25 cavalls fiscals     166,60 €.

E) Remolcs i Semi-remolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 
De menys de 1.000 quilograms  i més de 750 Qg. de càrrega útil      35,34 €.
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil      55,54 €.
De més de 2.999 quilograms de càrrega     166,60 €.

F) D'altres vehicles 
Ciclomotors       8,84 €.



 

Motocicletes fins a 125 cc.      8,84 €.
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.    15,14 €.
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.    30,30 €.
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc    60,58 €.
Motocicletes de més de 1.000 cc    121,16 €.

 
2. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals, és l'establerta per l'article 260 del 
Codi de la Circulació, segons estableix la Regla 2a. de l'article 1r. del Reial decret 
1576/1989 de 22 de desembre. 
 
3. Als efectes d'aquesta  ordenança el concepte de les diverses classes de vehicles 
expressats en les Tarifes, serà el recollit a l'Ordre de 16 de juliol de 1984, de conformitat 
amb la Regla   1a. de l'article 1r. del Reial decret 1576/1989 de 22 de desembre, i a les 
regles següents: 
 

a) S'entendrà per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme al 
transport mixt de persones i coses, per mitjà de la supressió de seients i de vidres, 
l'alteració de les mides o de la disposició de les portes i altres alteracions que no 
modifiquin essencialment el model del qual deriva. Les furgonetes tributaran com a 
turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents: 

-1r. Si el vehicle és habilitat per al transport de més de 9 persones, 
tributarà com a autobús. 

-2n. Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 quilos de 
càrrega útil, tributarà com a camió. 

 
b) Per a l'aplicació d'aquest impost, els motocarros tindran la consideració de 

motocicletes i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada. 
 

c) Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat 
aquell que ocasiona la potència tractora i els remolcs i semi-remolcs arrossegats. 
 

d) Pel que fa als ciclomotors, remolcs i semi-remolcs que, d'acord amb la seva 
capacitat, no estiguin obligats a matricular-se, es consideraran com a aptes per a la 
circulació des del moment que se n'hagi expedit la certificació corresponent per part de 
la Delegació d'Indústria o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació. 
 

e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques 
sense ésser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, 
tributaran per les tarifes corresponents als tractors. 
 
 
Article 8è. GESTIÓ 
 
1- S'estableix el règim d'autoliquidació de l'impost en els casos de primera adquisició o 
baixa del vehicle. 
 
En aquests casos els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-
liquidació, segons el model establert per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que 



 

contingui els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació de l'impost, així com 
la identificació precisa del vehicle. Caldrà autoliquidar l'impost abans de sol·licitar la 
matriculació, la certificació d'aptitud per circular o la baixa definitiva d'un vehicle, a la 
Prefectura Provincial de Trànsit. 
 
La Prefectura de Trànsit no tramitarà cap expedient d'alta o de baixa de vehicles si no 
s'acredita prèviament el pagament de l'impost mitjançant la corresponent autoliquidació 
o rebut. 
 
2.- A excepció dels casos previstos en aquest article, el pagament i la notificació de les 
quotes anuals es realitzaran dins de cada exercici mitjançant el sistema de padró fiscal 
que estarà format per tots els vehicles d'aquest municipi subjectes a l'impost. 
Les altes, baixes o modificacions del padró o matrícula es produiran per: 
 

a) La presentació de la declaració-liquidació de primera adquisició abans 
esmentada. 

b) Per la declaració -en el model d'imprès que determini l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès- de les transferències o canvis de domicili en el permís de circulació del 
vehicle. 
  c) Per la declaració de reformes en el vehicle que alterin la seva classificació als 
efectes d'aquest impost. 
  d) Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa definitiva del vehicle. 
  e) Per la presentació de la declaració-liquidació de baixa temporal del vehicle pel 
lliurament, per la seva posterior transmissió, a un venedor de vehicles amb establiment 
obert a Espanya per aquesta activitat, per un període no superior a un any. 

 f) Per la presentació de la declaració- liquidació de canvi de titularitat a favor del 
professional de la compra-venda de vehicles quan hagi transcorregut més d’un any des 
de què s’hagi produït la baixa temporal de l’apartat e) sense haver-se tramès a un tercer. 
 
Tots aquests documents hauran de ser validats per la Prefectura de Trànsit que 
correspongui. 
 
3.- El pagament de l'impost s'acreditarà mitjançant rebut o carta de pagament 
degudament validada (i/o distintiu municipal). 
 
4.- En el cas de baixa definitiva o de baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle 
o per lliurament d’aquest a un professional de la compra-venda per la posterior 
lliurament a un tercer, el subjecte passiu podrà sol·licitar el prorrateig trimestral del rebut 
corresponent a l’any en què es produeixi la baixa i, si s’escau, la devolució total o parcial 
de l’import pagat. 
 
 
Article 9è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà 
al que disposa l'ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim local i la 
legislació general tributària. 
 

APROVACIÓ 
 



 

 
La present Ordenança Fiscal, que consta de nou articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió celebrada 21 de desembre de  
2007 i regirà a partir de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 03 
 
 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL 
 
La present  ordenança fiscal s'estableix a l'empara del que disposa l'article 106, en 
relació als articles 4.b) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local; els articles 6.1 i 8.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de  Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el 15 i 
següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi, a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, previst en els articles 78 al 91 
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
  
Article 1r. bis FET IMPOSABLE  
 
1. L’Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, 
el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques.  
 
2. Es consideren, als efectes d’aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia 
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis.  
 
 
Article 2n. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.  
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública municipal.  
 
 
Article 3r. RESPONSABLES  
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.  
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35 de la Llei general tributària respondran solidàriament, en proporció 
a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries d’aquestes 

 



 

entitats. 
 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions 
tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran 
d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat.  
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute 

exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
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 de Sant Cugat del Vallès 
certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació s’expedeixi amb 
contingut negatiu, el sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes de 
l’impost existents en la data d’adquisició de l’explotació econòmica.  
 
 
Article 4t. EXEMPCIONS 
 
1. Estan exempts de l’impost: 
 

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

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

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

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

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

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

 



 

d) Successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars vinculats 
a l’anterior titular per línia directa o col·lateral 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: 
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 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net 
de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.  

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

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

 
  1a.) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del 

Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret 
legislatiu 1564/1989, de 22 de 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 33 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.  
Són 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 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) 1. A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels 
incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions 
econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin en 
compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats 
sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts 
a l’article 3 de la mateixa llei: 
a. Les fundacions.  
b. Les associacions declarades d’utilitat pública.  
c. Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es 

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

d. Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 
fundacions.  

e. Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives 
territorials d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè 
olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.  

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

2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), D), G) i H) de 
l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la 
matrícula de l’impost.  

3. 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.  

4. 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.  

5. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà 
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 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 5è. BONIFICACIONS I REDUCCIONS  
 
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota les cooperatives, llurs 
unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.  
 
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació 
del 50 % 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. Els subjectes passius que durant el període impositiu immediatament anterior al de 
l’exercici de l’aplicació de la bonificació hagin incrementat en més un 10 % el promig 
de la seva plantilla de contractes indefinits amb treballadors residents al municipi i 
contracte indefinit, gaudiran d’una bonificació del 50 % de la seva quota municipal; i si 
l’increment és superior al 20 % la bonificació serà d’un 65 %. A aquests efectes caldrà 
sol·licitud prèvia acompanyada de la documentació que acrediti aquest tipus de 
contractació. 
 
4. Els subjectes passius que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin 
energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de 
cogeneració, gaudiran d’una bonificació de la quota municipal del 20 %. 
A aquests efectes es consideren instal·lacions per l’ aprofitament de les energies 
renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les 
Energies Renovables. Els sistemes de cogeneració són els equips i instal·lacions que 
permeten la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 
 
5. Els subjectes passius que estableixin un Pla de Transport pels Treballadors que 
tingui per objecte reduir el consum d’energia i emissions, gaudiran d’una bonificació 
del 20 % de la seva quota municipal.  
A aquests efectes, per part municipal, s’establiran reglamentàriament les condicions 
necessàries que ha de tenir aquest Pla de Transport.  
 
 
Article 6è. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS I 
REDUCCIONS  
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4è 
i 5è d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar, juntament amb la 
declaració d’alta en l’impost, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 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.  
 
 
Article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA  
 
La quota tributària serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l’impost, el coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com la 
quota tributària serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l’impost, el coeficients de 
ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com 
les bonificacions regulades en l’article 5è anterior.  
 
 
Article 8è. COEFICIENT DE PONDERACIÓ  
 
D’acord amb el que preveu l’article 86 del Text refós de la Llei reguladora de les 

 



 

Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les 
quotes municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient 
de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu, segons el quadre següent: 
 

Import net de la xifra de negocis (en €.) 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 4t 
d’aquesta ordenança.  
 
 
Article 9è. COEFICIENT DE SITUACIÓ  
 
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d’aquest municipi es classifiquen en 5 categories fiscals. Annex a aquesta 
ordenança figura la descripció 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 la descripció abans esmentada 
seran considerades de quarta categoria, i romandran en la susdita classificació fins al 
primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta Corporació aprovi la 
categoria fiscal corresponent i la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques.  
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8è. 
d’aquesta  ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients 
següent: 

 
Categoria fiscal de les vies públiques   1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 

 
Coeficient aplicable 3,800 3,510 3,350 3,170 1,500 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria 
del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l’accés principal.  
 
 
Article 10è. PERÍODE IMPOSITIU I ACREDITAMENT  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracta de 
declaracions d’alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 

 



 

l’activitat fins el final de l’any natural. 
 
2. L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, 
excepte quan, en els casos de declaració d’alta, el dia de començament de l’activitat no 
coincideixi amb l’any natural, supòsit en el qual les quotes se calcularan 
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l’any, inclòs 
el de començament de l’exercici de l’activitat. 
 
També, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest 
cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la 
quota corresponent als trimestres naturals en els que no s’hagués exercit l’activitat. 
 
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions 
i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 
43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa 
que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de 
l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual 
es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En 
conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no procedirà cap 
devolució o ingrés, derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals 
aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat. 
 
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 
quota corresponent a espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan 
es celebrin els espectacles o es formalitzin les alienacions, respectivament. 
 
 
Article 11è. NORMES DE GESTIÓ  
 
1. És competència de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la gestió tributària d’aquest 
impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, 
realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, 
emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s’interposin contra 
els susdits actes, i actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent.  
 
2. Pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom 
s’ajustarà al que disposa l’ ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim 
local i la normativa general tributària.  
 
 
Article 12è. COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ  
 
Per delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
exercirà les funcions d’inspecció de l’impost, que comprendran la comprovació i la 
investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s’escau, siguin procedents i 
la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en els censos, 
tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.  

 



 

 
APROVACIÓ 

 
 
La present  ordenança fiscal, que consta de dotze articles, fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió celebrada el 21 de desembre 
de 2007 i regirà a partir de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
Vist i plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 

 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 04 
 
 

IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA 

 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL 
 
La present  ordenança fiscal s'estableix a l'empara del que disposa l'article 106, en 
relació als articles 4.b) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local; els articles 6.1 i 8.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de  Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el 15 i 
següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi, a l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana, previst en els articles 104 al 110 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els 
terrenys de naturalesa urbana i que es manifesta a conseqüència de la transmissió de la 
propietat per qualsevol títol o la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, 
limitatiu del domini, sobre els béns esmentats. 
 
2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 
b) Declaració formal d'hereus o "ab intestato". 
c)  Negoci jurídic entre vius, de caràcter onerós o lucratiu. 
d) Alienació en subhasta pública. 
e) Expropiació forçosa. 
 

3. No està 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. En 
conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin 
de tenir la consideració d’urbans als efectes de l’Impost sobre Béns Immobles, amb 
independència que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el padró de 
l’impost. 
 
Estan subjectes així mateix l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats 
en els béns immobles classificats com de característiques especials a efectes de 
l’impost sobre Béns Immobles. 
 
4. No estan subjectes a l’impost: 
 



 

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

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

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

 
• L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a 

favor dels seus socis cooperativistes. 
 
• L’aportació de terrenys com a conseqüència de la constitució d’una Junta de 

Compensació i les adjudicacions de solars que s’efectuïn a favor dels propietaris 
membres de les Juntes, i en proporció dels seus respectius drets. 

 
• L’adjudicació de terrenys a què doni lloc la reparcel·lació, quan s’efectuïn en favor 

dels propietaris compresos en la corresponent unitat d’execució, i en proporció  dels 
seus respectius drets. 

 
• La retenció o reserva del dret d’usdefruit i els actes de la extinció de l’esmentat dret 

real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o  pel transcurs del termini pel que va 
ser constituït. 

 
• les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 

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

 
• Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’operacions als 

quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de trams 
d’activitats o aportacions no adinerades especials a excepció dels terrenys que 
s’aportin a l’empara del que preveu l’article 94 del Text refós de la llei, de l’Impost 
sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca de l’activitat. 

 
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 7 i 8. 
 
 
Article 3r. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Tindran la condició de subjectes passius d'aquest de l’ impost a títol de contribuent: 
 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, 
qui adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el 
dret real. 

 



 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària, que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret 
real. 

 
2. En els supòsits de 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 que es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es 
constitueixi o transmeti el dret real, sempre que el contribuent sigui una persona física no 
resident a Espanya. 
 
3. Les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que, de 
conformitat amb el previst en els apartats anteriors, tenen la condició de subjectes 
passius són les herències jacents, comunitats de béns i demés entitats que, sense tenir 
personalitat jurídica, constituint una societat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d’imposició. 
 
 
Article 4t. EXEMPCIONS 
 
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de: 
 

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud. 
 

b) Les transmissions de béns que es trobin dins els perímetres delimitats com a 
conjunts Històric-Artístics, o hagin estat declarats individualment d’interès 
cultural, segons allò que estableix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets 
reals acreditin la realització al seu càrrec d’obres de conservació, millora o 
rehabilitació en els immobles. 

 
2. Per la procedència de l’aplicació de l’exempció prevista en l’apartat b) del punt 
anterior, serà necessari que concorrin les següents condicions: 
 

a) L’import de les obres de conservació i rehabilitació executades en els últims 
cinc anys sigui superior al 100 % del valor cadastral de l’immobles, en el 
moment del meritament de l’impost. 

 
b) Que aquestes obres de rehabilitació hagin estat finançades pel subjecte 

passiu, o el seu ascendent  de primer grau. 
 
 3.  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, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals a les quals pertanyi el 
municipi, així com els seus respectius organismes autònoms de caràcter 
administratiu. 

 



 

b. El municipi de Sant Cugat del Vallès i les Entitats Locals que hi estan integrades 
o que en formin part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter 
administratiu. 

 
c. Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de 

les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre 
que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu Reglament 
aprovat per Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre. 

 
Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 
l’Ajuntament o al ens en qui està delegada la gestió tributària, la seva opció pel 
règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent 
declaració fiscal, abans de la finalització de l’any natural en què s’hagi produït 
el fet imposable d’aquest impost.   
No obstant això, en les transmissions de terrenys o en la constitució o 
transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu. 

 
d. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades pel text refós de la Llei d’ordenació i supervisió dels segurs privats, 
aprovat per Reial Decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

 
e. Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció en 

tractats o convenis internacionals 
 

f. Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys 
afectes a aquestes. 

 
g. La Creu Roja Espanyola. 

 
 
Article 5è. BONIFICACIONS 
 
1. En les transmissions de terrenys realitzades a títol lucratiu per causa de mort 
s’aplicaran les següents bonificacions: 
 

a) Quan l’adquirent sigui un ascendent o descendent de la persona finada, de 
primer grau o adoptat: 

  
 Si adquireix la habitatge familiar                          95 % 
 Si el bé adquirit no és la habitatge familiar          50 % 

 
b) Quan l’adquirent sigui el cònjuge del causant: 

 
 Si adquireix la habitatge familiar                           95 % 
 Si el bé adquirit no és la habitatge familiar           60 % 

 
2.  Als efectes d’aplicar  les bonificacions a que es refereix el punt anterior, s’entendrà 
per habitatge familiar aquella en la qual s’hagués conviscut amb el causant els dos anys 
anteriors a la mort i així consti en el Padró d'habitants. 
 



 

3. En cas de produir-se la transmissió abans dels quatre anys es practicarà la liquidació 
complementària de la part bonificada. 
 
 
Article 6è. BASE IMPOSABLE 
 
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'acreditació  i experimentat al 
llarg d'un període màxim de vint anys. 
 
2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat anterior, hom 
aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditació el percentatge que 
correspongui en funció del nombre d'anys durant els quals s'hagués generat aquest 
increment. 
 
3. En les transmissions de terrenys, el valor d’aquests en el moment del meritament serà 
el que tingui fixat en aquell moment a efectes de l’impost sobre Béns Immobles. 
Quan el terreny, sent encara de naturalesa urbana en el moment de meritament de 
l’impost, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès podrà practicar la liquidació quan aquest valor sigui fixat. 
 
El valor cadastral del terreny que constitueix la base imposable de l’impost es reduirà 
en un 40 %. 
 
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny 
abans del procediment de valoració col·lectiva. 
 
4. Tindran el caràcter de liquidacions provisionals les que es practiquin en base a uns 
valors cadastrals que no reflexin modificacions del 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. 
 
5.En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, el quadre 
de percentatges anuals, contingut en l’article 7 d’aquesta  ordenança, s’aplicarà sobre la 
part del valor definit en l’apartat anterior que representi, respecte del mateix, el valor dels 
referits drets calculats mitjançant l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’Impost 
sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats. 
 
En particular s’aplicaran les regles següents: 
 

a) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor 
equivaldrà a un 2 % del valor cadastral del terreny per cada any de la seva 
durada, i no pot excedir del 70 % d'aquest valor cadastral. 

 
Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués vint 
anys o menys, serà equivalent al 70 % del valor cadastral del terreny, i 
aquesta quantitat minorarà en un 1 % per cada any que passi d'aquesta 
edat, fins al límit mínim del 10 % del valor cadastral esmentat. 
 



 

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 sotmesa a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 
100 % del valor cadastral del terreny usufructuat. 
 
Quan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges 
expressats en els apartats anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del 
terreny al temps d'aquesta transmissió. 
 
Quan es transmeti una nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència 
entre el valor cadastral del terreny i el valor del corresponent usdefruit, 
calculat segons les regles anteriors. 

 
b) El valor dels drets d'ús i habitació serà el que en resulti d'aplicar al 75 

% 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. 

 
6. En la constitució o la transmissió del dret d’elevar una o més plantes  sobre un edifici 
o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l’existència d’un 
dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, contingut en l’article 7m 
s’aplicarà sobre la part del valor definit en l’apartat 3 anterior que representi, respecte del 
mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió, o en el seu 
defecte, el que resulti d’establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a 
construir en sòl o subsòl i la total superfície o volum edificats quan estiguin construïdes. 
 
7. En els supòsits d’expropiacions forçoses, el quadre de percentatges anuals de l’article 
7 s’aplicarà sobre el justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor 
definit en l’apartat 3 anterior fos inferior, que en aquest cas prevaldria aquest últim sobre 
el justipreu. 
 
 
Article 7è. TIPUS DE GRAVÀMEN I QUOTA 
 
1. D’acord amb el que preveu l’article 107.4 de la reformada Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, on s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, per determinar l’import de l’increment  real s’aplicarà sobre el valor del terreny en 
el moment del meritament de l’impost el percentatge que resulti del quadre següent: 
 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps compres entre 
un i cinc anys el 3,7. 

 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 

anys el 3,5. 
 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
quinze anys el 3,2. 

 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 

anys el 3. 



 

 
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 30 %. 
 
 
Article 8è. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT 
 
1. L’impost es merita: 
 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o 
gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió. 

 
b) Quan es constitueixi  o es transmeti qualsevol dret real de gaudi 

limitatiu de domini, en la data que es produeixi la constitució o transmissió. 
 
2. Als efectes de determinar el període de temps de generació de l'increment del valor, 
hom prendrà en consideració només els anys complets transcorreguts entre la data de 
l'anterior adquisició del terreny de que es tracti o de la constitució o transmissió 
igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció 
del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d'any. 
 
3. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, es considera com data de la 
transmissió: 

 
a) En els actes o 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, la de la defunció de qualsevol dels 
firmants o del lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici. 

 
b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.  

 
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas. 
 
 
Article 9è. NUL·LITAT DE LA TRANSMISSIÓ 
 
1. Quan es declari o reconegui judicialment o administrativament per resolució ferma 
haver-se produït la nul·litat, rescissió o resolució de l’acte o contracte determinant de la 
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre el 
terreny, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost satisfet, sempre que 
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució 
en el termini de quatre anys des de que la resolució va quedar ferma, entenent-se que 
existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar les 
recíproques devolucions a que es refereix l’article 1295 del Codi Civil. Encara que l’acte 
o contracte no hagin produïts efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declarés per 
incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no es procedirà a cap 
devolució. 
 
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no 
procedirà a la devolució de l’impost satisfet i es considerarà com un acte nou subjecte a 



 

tributació. Es considerarà haver-se produït el mutu acord per l’avinença de les parts en 
un acte de conciliació, o el simple assentiment a la demanda. 
 
3. En els actes o contractes en que hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà 
d’acord amb les prescripcions del Codi Civil. Si fos suspensiva no es liquidarà l’impost 
fins que aquesta condició es compleixi. Si la condició fos resolutòria l'impost s'exigirà a 
reserva de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat anterior, si la 
condició es complia. 
 
 

GESTIÓ DE L'IMPOST 
 
 
Article 10è. OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS 
 
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès una declaració, segons el model que aquest determini, on es 
contindran els elements de la relació tributària imprescindibles per practicar la liquidació 
corresponent. 
 
2. Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data 
en què es produeixi l'acreditament de l'impost: 
 

a) Quan es tracti d'actes "entre vius", el termini serà de trenta dies hàbils. 
 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort el termini serà de sis mesos, 

prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
3. A la declaració s'hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes 
que originen la imposició, així com el darrer rebut satisfet de l'Impost sobre Béns 
Immobles corresponent a la finca objecte de l'impost o, en el seu defecte, un plànol de 
situació de la finca. 
 
 
Article 11è. 
 
Les liquidacions de l'impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, indicant el 
termini d'ingrés i els recursos corresponents. 
 
Quan en un mateix fet imposable concorrin varis obligats tributaris, l’Administració 
municipal, practicarà una o varies liquidacions segons es donin les següents 
circumstàncies: 
 

a) En el casos que l’Administració municipal conegui les dades personals, 
domicili fiscal i proporció en que cadascun d’ells participa en el dret o 
domini transmès, les liquidacions es notificaran: 

 
 Si tenen el mateix domicili fiscal, es practicarà una sola liquidació, llevat 

que els obligats tributaris demanin la divisió i facilitin les dades per fer-
ho. En aquest cas es practicaran les liquidacions que corresponguin. 



 

 Si tenen diferents domicilis fiscals es practicaran les liquidacions que 
corresponguin en la proporció en que cadascun d’ells participi en el 
domini o dret transmès. 
 

b) En els casos que l’Administració municipal només conegui la identitat d’un 
sol titular, practicarà una sola liquidació al seu nom estant obligat a satisfer-la 
en la seva totalitat llevat de que demani la divisió facilitant les dades 
necessàries.  

 
 
Article 12è. AUTOLIQUIDACIÓ 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà establir, per acord de la Junta Local de 
Govern, el sistema d'autoliquidació de l'impost, de conformitat amb l'article 110.4 de la 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, on s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i d'acord amb les previsions contingudes en l' 
ordenança fiscal general i en aquest mateix article: 
 
1- El subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació d'acord amb allò que estableix l' 
ordenança fiscal general. 
 
En cas que l'Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració imprescindible per 
practicar l'autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la declaració corresponent 
per la liquidació de l'Impost per part de l'Administració. 
 
2- L'autoliquidació s'ha de formalitzar en l'imprès oficial, tot consignant-hi els elements 
de la relació tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació 
corresponent. 
 
3- Cal presentar una autoliquidació per cadascuna de les finques o drets transferits, fins i 
tot si la transmissió s'ha formalitzat en un únic instrument. 
 
Cal adjuntar-hi el document que tingui consignats els actes o els contractes que originen 
la imposició, el darrer rebut satisfet de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a la 
finca objecte de l'Impost i, en el seu cas, els documents que acreditin les exempcions i 
bonificacions que el subjecte passiu declari. 
 
4- Sense perjudici d'allò que estableix l' ordenança fiscal general, els terminis de 
presentació i ingrés de l'autoliquidació seran els contemplats a l'article 10.2 d'aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 13è. 
 
Independentment del què es disposa en l'apartat primer de l'article 10, també estan 
obligats a comunicar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès la realització del fet 
imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius: 
 

a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 7è. d'aquesta 
ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el 



 

donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de què es 
tracti. 

 
b)  En els supòsits contemplats en la lletra b) del mateix article, l'adquirent o la 

persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què 
es tracti. 

 
 
Article 14è. 
 
Els notaris també estaran obligats a remetre a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots 
els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en el que s'hi continguin els 
fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable 
d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats 
a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels 
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement 
i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del 
deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària. 
 
 
Article 15è. DEURE GENERAL DE COL·LABORACIÓ 
 
Les Administracions tributàries de l'Estat, de la Generalitat i dels Ens locals tenen el 
deure de col·laborar en la gestió, inspecció i recaptació d'aquest impost, d'acord amb el 
que estableix l'article 8è del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 
Article 16è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà 
al que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim local i la 
legislació general tributària. 

 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de setze articles fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió celebrada el 21 de desembre  
de 2007 i regirà a partir de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 05 
 
 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL 
 
La present ordenança fiscal s'estableix a l'empara del que disposa l'article 106, en 
relació als articles 4.b) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local; els articles 6.1 i 8.1.a) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i el 15 i 
següents del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables en 
aquest municipi, a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, previst en els 
articles 101 al 104 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dins el terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la 
llicència d'obra urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, sempre 
que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
2. Les construccions, instal·lacions o obres a que es refereix l'apartat anterior podran 
consistir en: 
 
a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta. 

 
b) Obres de demolició  

 
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que 

modifiquen el seu aspecte exterior. 
 

d) Alineacions i rasants. 
 

e) Obres de fontaneria i de clavegueram. 
 

f) Execució d'obres d'urbanització integrals i/o parcials en sòl urbà,  
 
g) Qualsevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència 

d'obra urbanística, d'acord amb el que estableix l'article 242 de la Llei del Sòl. 
 

h) Les obres fetes per utilització privativa o per aprofitaments especials constituïts en el 
sòl, subsòl i vol dels béns de domini públic i vies públiques municipals, en favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments. 



 

 
 
Article 3r. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que 
siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de 
l’immoble sobre on es realitzen aquelles. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la 
construcció, instal·lació o obra aquell que suporti les despeses o el cost que comporti la 
realització. 
 
2. En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no la realitzi el subjecte passiu 
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts aquells que sol·licitin les 
corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions o obres. El substitut 
podrà exigir al contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 
 
 
Article 4t. EXEMPCIONS 
 
1. Estarà exempt del pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la qual siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les 
Entitats Locals, que estant-hi subjectes, es destini directament a carreteres, ferrocarrils, 
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i les seves aigües 
residuals, encara que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, tant si 
es tracta d'obres de nova inversió com de conservació. 
 
 
Article 5è. BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT 
 
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
la instal·lació o l’obra, entenent-se com a tal el seu cost d’execució material. 
 
No formen part del seu cost, l’Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos similars 
propis de règims especials; ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local, relacionades amb les construccions, instal·lacions o 
obres, ni tampoc el honoraris professionals, el benefici empresarial del contractista ni 
qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material. 
 
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen serà el 4 %. 
 
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, 
encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
 
5. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès bonificarà fins un 95 % de la quota de 
l’impost en favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades 



 

d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, 
culturals, històriques o de foment del treball. Es considereran declarades d’especial 
interès o utilitat municipal les obres o instal·lacions que: 
 

- S’executin en terrenys qualificats urbanísticament com a equipaments i 
- s’executin per iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre, i siguin fruit 

d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
l’entitat, en el que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hi sigui part activa. 

 
La graduació de la bonificació es farà entre el 0 % i el 95 % per la Junta Local de 
Govern d’acord amb la valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques o de foment de l’ocupació, tenint en compte l’oportunitat i els 
interessos de la ciutat i de la població. 
 
En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població 
que es beneficiï de l’obra o instal·lació de què es tracti, i/o d’altres criteris d’interès 
municipal específic que hi concorri i que es vulgui aplicar a aquell cas concret. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per escrit, aportant els informes 
corresponents que justifiquin el percentatge de bonificació sol·licitat, i que s’hauran 
d’ajustar als que preveu aquesta ordenança. 
 
 
Article 5è. bis BONIFICACIONS 
 
1. La quota de l’impost corresponent a construccions, instal·lacions o obres que 
incorporin mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible, es reduiran 
per aplicació del coeficient següent, en funció del seu especial interès en concórrer a 
una circumstància d’interès general com és la protecció del medi ambient: 
 

a.- Edificacions que incorporin sistemes de captació d’energia solar i/o sistemes 
per a l’estalvi d’aigua                                                                                     20 %  
 
b.-Obres d’ampliació o instal·lació en edificacions existents destinades a 
incorporar elements de construcció sostenible basats en sistemes actius 
d’aprofitament de l’energia solar i/o sistemes per a l’estalvi d’aigua             95 % 
(prenent com a base imposable el cost de la instal·lació addicional) 
 
c.- La incorporació d’altres elements de construcció sostenible no inclosos en 
els anteriors apartats (disseny bioclimàtic dels edificis, mesures addicionals 
d’estalvi energètic, selecció de materials constructius ecològics, entre d’altres), 
podran obtenir una bonificació de la quota de l’impost de fins el                  40 %  

 
Per al compliment d’aquest darrer apartat, es tindran en compte els aspectes 
següents: 
 
Pel que fa al disseny bioclimàtic de tipus mediterrani: 
 



 

- Orientació de l’edifici a sud. Disposició de la sala d’estar dels habitatges també a sud. 
Habitacions orientades preferentment al sud o a l’est. Es considerarà que un edifici 
està orientat a sud quan ho estiguin les 2/3 parts dels habitatges. 
 
- Protecció solar de les vidrieres, ja sigui mitjançant la incorporació d’un voladís o 
altres proteccions horitzontals en façana sud que formin part dels elements 
constructius del projecte:finestres dinàmiques, vidriera doble de protecció incorporada 
(reixeta), vidres selectius que limitin el pas d’infraroigs, vidres de baixa emissivitat, o 
vidres reflectors. Finestres més petites a la cara nord i protegides per doble vidre. 
 
- Ventilació. Establiment d’una estratègia de ventilació per a l’hivern i una per a l’estiu 
entre les façanes de l’edifici. S’exclouen els patis de ventilació interiors (ventilació 
creuada natural). 
 
- Per als edificis amb ús diferent de l’habitatge, com són les oficines i establiments 
comercials s’afavoreix la il·luminació natural i adequada. Mesures per incrementar la 
il·luminació natural de forma que sigui la il·luminació principal, amb la corresponent 
gestió per obtenir un confort visual (absència d’enlluernament). Les sales d’estar i les 
oficines han de tenir un factor de llum natural (FLN) mínim del 2 %. 
 
-Tractament dels espais privats exteriors. Actuacions encaminades a regular el 
microclima i el soroll de la zona amb quatre objectius:limitar la insolació i crear ombra a 
l’estiu, afavorir la ventilació natural a l’estiu, regular la temperatura i la higrometria de 
l’aire (s’exclouen les piscines), protegir l’edifici contra el vent a l’hivern. Mesures de 
protecció de la vegetació natural existent.  
 
Pel que fa a l’aïllament tèrmic: 
 
- Millora en l’aïllament exigit per la normativa per a les cobertes i obtenció de valors 
propers als 0’4 W/m² ºC. Coberta ventilada per esmorteir els guanys tèrmics produïts 
pel sobreescalfament de la coberta a l’estiu (cobertes amb cambra d’aire ventilada, 
cobertes enjardinades, etc.). 
 
- Adopció de criteris d’aïllament per a les façanes per obtenir valors inferiors a 0’6 
W/m² ºC. 
 
- Absència de ponts tèrmics. 
 
Pel que fa l’ús d’energies renovables: 
 
- Utilització de fonts d’energia renovables diferents de l’energia solar per a la producció 
d’aigua calenta sanitària o calefacció:biomassa, geotèrmica, etc. 
 
Pel que fa als materials de construcció: 
 
- Ús de materials reutilitzables, reciclats i no tòxics. Evitar materials d’aïllament tèrmic 
que continguin HCFC. No utilitzar amiant ni PVC. 
 
- Ús de fustes certificades d’origen no tropical. 
 



 

- Ús de pintures i vernissos que compleixin alguna de les normes de criteris ecològics.  
 
Pel que fa a les instal·lacions: 
 
- Aparell elevador de tipus baix consum, considerats ecològics, del tipus “mono space”. 
 
- Pre-instal·lacions de tipus domòtic per a poder utilitzar electrodomèstics bitèrmics i 
electrodomèstics d’alta eficiència i baix consum (d’acord amb el corresponent 
etiquetatge, que serà de classe A o B).  
 
- Gestió tècnica automatitzada de l’edifici o control integrat, entès com a conjunt de 
tècniques informàtiques i de comunicació que, integrades en el propi edifici, asseguren 
a l’usuari el control intel·ligent d’aspectes relacionats amb el confort, la seguretat, les 
comunicacions i, en especial, amb la gestió de l’energia. 
 
- Previsió d’un espai específic a l’edifici per a l’estacionament de bicicletes.  
 
- Gestió de la il·luminació per zones. Ús de làmpades adequades a la qualitat de llum 
desitjada segons la zona. Per a espais d’interior s’utilitzen exclusivament làmpades 
fluorescents compactes, làmpades de descàrrega de nova generació o qualsevol dels 
tipus de làmpades eficients d’alt rendiment. En cap cas s’utilitzen bombetes 
d’incandescència. Per a espais exteriors s’utilitzen exclusivament làmpades de vapor 
de sodi, làmpades d’inducció o làmpades de vapor de mercuri amb halogenurs. 
El percentatge de bonificació final corresponent a aquest apartat es determinarà en 
funció del nombre d’aspectes que es compleixin íntegrament. El compliment de 
cadascun dels aspectes suposarà una bonificació acumulable del 2 %, a excepció de 
l’ús de materials reutilitzables, reciclats i no tòxics que suposarà  una  bonificació  del  
8 %. 
 
2. Les construccions, instal·lacions o obres que es relacionen a continuació , pel seu 
especial interès en concórrer circumstàncies d’interès general, tindran una bonificació 
del 90 % de la quota de l’impost: 
 

a) Les d’arranjament i embelliment de façanes, mitgeres, envans al descobert a 
excepció dels edificis situats en tipus d’ordenació en edificació aïllada o 
volumètrica específica, si es fan dins dels terminis i condicions fixades a les 
ordenances municipals d’edificació. 

 
b) Les obres interiors dels edificis i conjunts inclosos en el Pla especial de 

protecció d’edificis i conjunts històrico-artístiques, previstes en la 
corresponent fitxa del catàleg, excepte les obres d’ampliació. 

 
c) Les obres que es realitzin per a la reparació d’immobles afectats per 

patologies estructurals (al·luminosi, carbonatació o similar), prèvia justificació 
mitjançant informe d’organismes competents (Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, col·legis oficials, Centre Tècnic de Rehabilitació de la Generalitat, …) 

 
d) Les obres destinades a la eliminació de barreres arquitectòniques. 

 



 

e) Les obres i instal·lacions d’acord amb les ordenances municipals per a 
col·locar rètols, cartells, etc., amb la finalitat d’adequar els textos a la 
normativa lingüística. 

 
3. Per a la promoció d’habitatges de promoció oficial quan més del 80 % de la superfície 

de la promoció estigui acollida a alguna figura de protecció.............   50 % 

Les bonificacions recollides en els apartats anteriors han de ser sol·licitades per 
l’interessat i aprovades per la Junta Local de Govern. 
 
 
Article 6è. GESTIÓ 
 
Quan es concedeixi la llicència preceptiva o conformitat de les obres es practicarà una 
liquidació provisional, i es determinarà la base imposable de l’import que resulti més 
elevat entre el pressupost d’execució de l’obra visat pel Col·legi Oficial corresponent o 
del que resulti d’aplicació dels barems següents: 
 
Barems: 
 

OBRES DE NOVA PLANTA 2008  
 

- Habitatge unifamiliar aïllat de menys de 150 m². (per m².) 712,85 € 
 - Habitatge de més de 150 m². (per m².) 805,45 €
- Habitatges aparionats (per m²) 712,85 €
 
- Bloc aïllat:habitatge de menys de 100 m². (per m²) 670,30 €
- Bloc aïllat:habitatge de més de 100 m². (per m²) 754,35 €
 
- Edificis unifamiliars entre mitgeres. (per m²) 629,85 €
- Edificis plurifamiliars entre mitgeres. (per m²) 670,30 €
 
- Soterranis. (per m²) 504,35 €
 
- Locals. (per m²) 545,80 €
- Piscines. (per m²) 444,75 €
 
- Planta sota coberta diàfana (per m²) 504,35 €
 
- Obres d'enderroc. (per m³) 7,95 €
- Naus industrials. (per m²) 395,80 €
- Centres comercials. (per m²) 619,20 €
- Edificis d'oficines. (per m²)  774,60 € 
 
 
Article 7è. COMPROVACIÓ 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, un cop finalitzades les obres, té dret a efectuar 
les comprovacions i les investigacions necessàries per a verificar el cost real i efectiu 



 

de les construccions, de les instal·lacions i de les obres realitzades que constitueix la 
base imposable de l’impost i practicar, si s’escau, les liquidacions per regularitzar la 
situació tributària que té caràcter de liquidació definitiva. 
 
Per la comprovació del cost real i efectiu de les obres a què fa referència l’apartat 
anterior, el subjecte passiu està obligat a presentar, a requeriment de l’Administració, 
la documentació en què quedi reflectit aquest cost, com el pressupost definitiu, les 
certificacions d’obra, els contractes d’execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració 
d’obra nova i la resta de documents que, a judici de la inspecció, puguin considerar-se 
com a vàlids per a la determinació del cost real. Si no s’aporta aquesta documentació 
o la presentada no és completa o no se’n pugui deduir el cost, la comprovació 
administrativa es pot realitzar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 57 de la 
Llei general tributària. 
 
 
Article 8è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà 
al que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim local i la 
legislació general tributària. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de vuit  articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió celebrada el 21 de desembre  de 
2007 i regirà a partir de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE                                   EL SECRETARI GENERAL 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAXES 
 

 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 
 
 

TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8.1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per l’expedició de documents 
administratius, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de l’esmentada 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada per 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès així com pel Patronat Municipal d’Educació i  
Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural amb motiu de la tramitació, a 
instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què 
entengui l'administració o les autoritats municipals. 
 
2. A aquests efectes s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 
administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara 
que no hagi existit sol·licitud expressa de l'interessat. 
 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions 
fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc ho estaran els expedients de 
devolució d'ingressos indeguts, i els relatius a la prestació de serveis o a la realització 
d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial 
de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra taxa municipal o 
pels que aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès exigeixi un preu públic, llevat del 
cas de parades per la venda de productes pirotècnics o altres qualificats de perillosos 
o insalubres de caràcter temporal, que estaran subjectes a la taxa d’expedició de 
documents. 
 
 
Article 3r. 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 sol·licitin, provoquin o en l'interès 
de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. 
 
 

 



 

Article 4t. RESPONSABLES 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei general 
tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones 
jurídiques, els membres integrants de l’administració concursal i els liquidadors de les 
societats i entitats en general, els adquirents afectats pel pagament d’un deute tributari, 
en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è. EXEMPCIONS 
 
Es troben exempts de pagament de drets: 
 

a) Els expedients tramitats a instàncies de les persones que acreditin suficientment 
carència econòmica de recursos. 

 
b) Els documents expedits a instància d’autoritats civils, militars o judicials per sortir 

efectes en actuacions d’ofici. 
 

c) Els documents lliurats o presentats a instància o interès d’Organismes oficials o 
societats municipals. 

 
d) Aquells altres casos que la legislació vigent estableixi l’exempció de la taxa. 

 
 
Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que 
conté l'article següent. 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document 
o expedient 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 pres. 
 
 
Article 7è. TARIFA 
 
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents: 
 

SECCIÓ 1a. – TAXES DE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 
GRUP 1- CONCESSIONS DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS 
 
1.1. Censos de vehicles  
1.1.1. Per Placa d'entrada i sortida de vehicles      10,60 €

 



 

1.1.2. Concessió numeració de carrer  4,20 €
1.2 Utilització escut municipal per cada autorització i any  25,10 €
1.3 Per reposició de targeta d’accés a la zona vianalitzada, en cas 
de pèrdua  6,65 €

  
GRUP 2- CERTIFICACIONS  
  
2.1. Censos de població d'habitants  
2.1.1. Documents sobre dades del padró vigent  Gratuït
2.1.2. Documents de censos anteriors, per recerques d’anys 
anteriors a 1991  5,70 €

2.2. Cadastre 
2.2.1. Informació sol·licitada per instància sobre dades del cadastre, 
          per cada finca  6,05 €

2.3. Altres certificats: 
2.3.1. Dades referides a l'exercici corrent  2,90 €
2.3.2. Dades referides a exercicis anteriors  5,95 €

 
GRUP 3- INFORMES (exclosos els de tipus urbanístic) 

 
3.1. Cadastrals: 
3.1.1. Informes cadastrals sense localització de finca  17,05 €
3.1.2. Informes cadastrals amb localització de finca  22,30 €

3.2. Tributàries: 
3.2.1. Avançaments de liquidació per escrit   17,05 €

3.3. D'activitats i altres de tipus tècnic (classificades o no)  34,15 €
 

GRUP 4- ALTRES DOCUMENTS  
 
4.1. Validació de poders  9,70 €

4.2. Compulses de documents 
4.2.1. De documents d'interès municipal: per incorporar a un expedient de 
          tramitació municipal 

- si aporta la fotocòpia del document. Gratuït 
- sense fotocòpia (per full)  0,35 €

4.2.2. De documents d'interès d'altres administracions, sempre que es registrin com a 

 



 

finestreta única i que siguin requerits en tràmits  en els quals s’actuï com a tals (Registre 
únic). 

- si aporta la fotocòpia del document. Gratuït 
- sense fotocòpia (per full)  0,35 €

Els serveis de compulses d’aquest últim grup seran gratuïtes si la documentació es refereix 
a expedients de tramitació de matriculacions, beques, formació en general de persones 
empadronades en aquest municipi o de documentació per tramitar situacions d’atur o per 
accedir  a Plans d’Ocupació o de promoció municipal d’habitatge. 
 
4.3 Duplicat de llicències ambientals, d’activitats i obertura                                           17,14 €
 
GRUP 5- LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS  
(que no consten en altres ordenances fiscals) 
 
5.1. Per l'exercici d'activitats no subjectes a la Taxa Llicència d’Obertura 
       d’Establiments: 
- Llicència per instal·lació de dipòsit de gas  194,30 €
- Llicència per autorització d'aparcaments privats: 
        Aparcaments privats en edificis, per plaça   53,60 €
        Aparcaments privats a l'aire lliure  42,85 €
       Taxa mínima aparcament  475,75 €
- Altres  203,25 €
 
5.2. Per altres llicències o autoritzacions no contemplades 
específicament en aquesta o altra  ordenança fiscal  82,60 €

 
5.3. Per venda de productes pirotècnics o altres qualificats de 
perillosos o insalubres amb caràcter temporal  650,10 €

 
5.4. Per llicència d’instal·lació de terrasses de bar en espais oberts de 
       titularitat privada: 

 - per taula i temporada  33,05 €
 - per taula anual  55,05 €

5.5. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles  
accionades per aire o altre gas comprimit  20,45 €
5.6. Per verificació trasters en aparcaments o annexos a aparcaments                     2,60 €/m2

      
GRUP 6- D'ALTRES SERVEIS MUNICIPALS 
 
6.1. Informes d'accidents a instància de part: 
 - per informe  25,00 €

 



 

 - per cada fotografia  3,35 €
 - altres Informes  16,70 €
 -  autorització per la col·locació de cartells i adhesius a llocs 
expressament 
   autoritzats, per unitat 

 1,50 €

     - fins a 1.000 fulls/dia  132,15 €
     - més de 1.000 fulls dia  220,25 €

6.2. Per vigilàncies especials (per policia, hora i/o fracció)  37,90 €

6.3. Per consultes i presa de dades registre propietat  9,70 €
 
GRUP 7- CONCURSOS I OPOSICIONS 
 
7.1. Del personal:per cada proposició per prendre part en concursos 
       oposicions per places de plantilla: 
 - Nivell A  20,25 €
 - Nivell B  16,85 €
 - Nivell C  13,50 €
 - Nivell D  6,90 €
 - Nivell E  4,35 €
Persones discapacitades                                                                                                gratuït 
 
GRUP 8- ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 
 
8.1. D’actuació urbanística en general 
8.1.1. Certificacions d'aprofitaments urbanístics  90 €
8.1.2. Certificats d’innecessarietat de parcel·lació: 
          1. En sòl urbà consolidat: 
               - Parcel·la fins a 2000 m², per m²  0,65 €
               - Parcel·la de més de 2000 m², per m²  0,45 €
               - Fins a 2000 m² de superfície de la finca original    203,25 €
               - De més de 2000 m² fins a 1 Ha.    445,45 €
               - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha.  1015,55 €
               - De més de 5 Ha.  2030,65 €
2. En cas que la certificació fixés una cessió gratuïta de terreny 
superior al 12 % de la superfície de la finca original, la quota 
tributària del certificat serà la establerta amb caràcter general, com a 
mínim de 

 72,85 € 

8.1.3. Senyalització de rasants i alineacions: 
         - 3,81 €/m² amb un mínim de  67,90 €

 



 

         - 3,81 €/m² amb un màxim de  178,75€ 
8.1.4. Tramitació expedients de ruïna:per m²   2,45 €
                mínim de  205,30€ 
8.1.5. Informe de contractació d’aigua  77,35 €
8.1.6. Informes tècnics  91,00 €
 
GRUP 9- ALTRES DOCUMENTS 
 
9.1. Còpies i fotocòpies de documents d’expedients administratius municipals: 
- Per cada full DIN-A3·  0,45 €
- Per cada full DIN-A4·  0,40 €
- Per còpies de plànols amb dimensions fora de norma (Preu per m²)  12,60 €
 
9.2. Còpies o jocs d’ordenances i reglaments (per conceptes): 
- Recull d’ordenances fiscals  22,00 €
- Per cada ordenança fiscal  3,90 €
 
9.3. Cartografia i altres documents cartogràfics: 

Concepte Descripció Preu unitari 
per Ha. 

2D  8,20 € 
Cartografia topogràfica 
1:500(1) 

 3D 

Conté tots els nivells 
d’informació  9,75 €

2D  6,70 €
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Cartografia topogràfica 
1:1.000(2)

3D 

Conté tots els nivells 
d’informació  7,20 €

 



 

Cartografia topogràfica (nivells d’informació a la carta) consultar preu 

Concepte Descripció Preu unitari 
per Ha. 

Cartografia cadastral 
Toponímia, núm. policia, 
ref. cadastral, parcel·lari, 
edificacions i vialitat. 

 4,10 €

Concepte Descripció Preu 

Carrers 

Línia de l’eix central de 
tots els carrers de la 
ciutat, amb informació 
associada del seu nom, 
codi de carrer i sentit de 
circulació 

 61,70 €

Números 

Números postals de la 
ciutat  (total i mig d’illa) 
- tots 
- mig d’illa 

 88,00 €
32,00 €

 

Plànol base guia urbana 

Plànol de la ciutat que 
inclou la guia de carrers i 
la informació referent a 
equipaments i llocs 
d’interès de la ciutat 

 280 €

 
(1) Cartografia topogràfica digital obtinguda per restitució fotogramètrica i per taquimetria 
(línia de façana, voreres, registres clavegueram  i cotes de portal) a partir de fotografia 
aèria a escala 1:3.500. 

 
(2) Cartografia topogràfica digital obtinguda per restitució fotogramètrica i per taquimetria 
(registres clavegueram) a partir de fotografia aèria a escala 1:3.500. 

 
 
 
 
 

Concepte Descripció Preu  
Impressió E:1/12.000 gratuïtPlànol divisió administrativa, censal i 

codis postals  PDF gratuït

Impressió E:1/10.000  10,30 €
Plànol base guia urbana 

PDF 20,55 €
paper 16,45 €Impressió DIN A0 
format PDF 33,90 €
paper 9,25 €Impressió DIN A1 
format PDF 18,50 €
paper 5,15 €C
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Cartografia topogràfica 
(escales 1:500 i 1:1000) 

Impressió DIN A2 
format PDF 10,30 €

 



 

paper gratuïtImpressió DIN A3 
format PDF gratuït
paper gratuïtImpressió DIN A4 
format PDF gratuït

 
 

Concepte Preu 
Retall d’un full 1:2.000 

(mínim 16 Ha) 
Preu per Ha. 

1,55 €
JPG 

41,10 €

MrSid 43,20 €

Digital 

TIFF 

Full 1/2.000 (DIN-A1) 
(georeferenciada) 

61,70 €

Paper qualitat fotogràfica Full 1/2.000 (DIN-A1) 36,00 €

Impressió làser DIN A3 A l’escala sol·licitada 15,40 €

Impressió làser DIN A4 A l’escala sol·licitada 10,30 €

Ortofotomapa color 
(vol del maig del 2001) 

Paper qualitat fotogràfica Tot el terme municipal 
(1/14.000 – DIN A0) 43,20 €

Fotograma digital 11,70 €Fotografia aèria color, 
escala 1:5000, propietat 

de la MMAMB 
(vol del juliol del 2005) 

Ampliació amb plotter DIN-A3 11,70 €

Generació i manipulació suport CD-ROM 3,35 €
 
 
 
BONIFICACIONS 
 

a) Quan es tracti del manteniment de la cartografia digital topogràfica o cadastral, 
en el cas que el lliurament inicial s’hagi realitzat en un termini màxim dels 24 
mesos anteriors, aquestes taxes tindran una bonificació del 60 % i serà del 80 
% en el cas que el lliurament s’hagi realitzat en un termini màxim dels 12 
mesos anteriors.  

b) En el cas que el peticionari sigui estudiant que acrediti suficientment la 
necessitat del document cartogràfic per a un ús educatiu, se li aplicarà un 
descompte del 60 % sobre el preu públic. En aquest cas, el peticionari haurà de 
justificar la seva condició d’estudiant i la necessitat d’ús amb els documents 
adequats (matrícula del curs i document justificatiu). 

 
GRUP 10-ESTADÍSTICA 
 

1. Sistema d’informació estadística 
 

 



 

Informació de la base de dades estadística (SIE). S’aplicarà a les taules 
estadístiques de padró, demografia, IAE, eleccions, vehicles, etc. la tarifació 
següent: 
 
Taules estandaritzades 

 
TIPOLOGIA ÀMBIT TERRITORIAL QUOTA 

    Taules d’una variable 

    Secció censal/ 
   s. estadístiques 
       248 zrp. 
         38 seg. 
         10 dtes. 

 
        7,05 €/taula 
        1,80 €/taula 
        0,70 €/taula 
        0,35 €/taula 

    Taules multivariables 

   Secció censal/ 
   s. estadístiques 
        248 zrp. 
          38 seg. 
          10 dtes. 
       Sant Cugat 

 
      16,00 €/taula 
      10,90 €/taula 
        7,05 €/taula 
        3,55 €/taula 
        0,70 €/taula 

 
A les comandes superiors a 10 taules estadístiques o superiors a 20.001 caselles 
s’aplicarà per Coordinació i gestió de la comanda  153,40 € 
 
NOTA: les tarifes no inclouen el preu del disquet 0,65 € 
 

2. Explotacions Estadístiques per encàrrec 
  
          S’aplicarà la tarifació segons el nombre de caselles o registres del SIE 
seleccionats. 
 
          Taules no estandaritzades 
 
             Fins a  20.000 caselles 0,0220 €/casella 
             A partir de  20.001 caselles 0,0110 €/casella 
 

3. Representacions gràfiques 
 

TIPUS QUOTA 
            Gràfics                             1,05 € 

          Mapes temàtics         DIN A3       21,30 € 
        DIN A4       10,65 € 

 
GRUP 11-BIBLIOTECA MIL·LENARI 
 
Duplicat carnet Biblioteca      0,65 € 
(No és d’aplicació en el cas de robatori del carnet sempre 
que es presenti la denúncia de robatori com a justificant) 
 
       .-  Préstec interbibliotecari amb Biblioteques Generalitat  3,25 €/tramesa 
       .-  Retard devolució documents sol·licitats en préstec      0,35 €/tramesa 
       .-  Per la pèrdua de documents: 

 



 

Revistes        5,35 € 
Llibres       17,05 € 
Cd’s       18,10 € 
VD’s       22,35 € 
DVD’s i CD-Rom     31,90 € 

 
GRUP 12- PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ    
 
          . Drets d’examen        9,60 € 
          . Canvi d’expedient      13,95 € 
          . Compulses document (fins a 10 fulls)     4,65 € 
          . Certificats         4,65 € 
 
 
Article 8è. ACREDITAMENT   
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud que 
inicia 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 2n., l'acreditament es 
produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o 
quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat perquè redundi en benefici 
seu. 
 
3. En qualsevol cas el resultat negatiu de la gestió o recerca d'antecedents no modifica 
l'obligació de contribuir. 
 
 
Article 9è. DECLARACIÓ I INGRÉS    
 
La taxa dels següents documents s’exigirà mitjançant liquidació emesa per l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà: compulses de documents, còpies i fotocòpies de documents, 
assabentat d’obres, matriculacions “Taller Triangle”, matriculacions Escoles Bressol 
municipals, carnet de transport urbà per a estudiants de 3 a 18 anys, reposició targeta 
accés a zones vianalitzades, validació de poders, concursos i oposicions i lloguer 
d’espais i instal·lacions municipals per a usos culturals i lúdics. La taxa de la resta de 
documents administratius a que es refereix la present ordenança es cobrarà mitjançant 
liquidació emesa per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
Article 10è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, 
en tot allò no previst en aquesta ordenança, al que disposa l' ordenança fiscal general, la 
legislació en matèria de règim local i la legislació general tributària. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 

 



 

La present Ordenança Fiscal, que consta de deu articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2007 i regirà a partir de 
l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PER LA RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O  

ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA 
 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els articles 
6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 i els articles 70 i 71 del Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprovà el text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, que ve donada per les 
modificacions operades en virtut de la Llei 5/1997 de  24 de març i de la Llei 19/2001, 
de 19 de desembre, aquest Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per la 
retirada o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes 
de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de 
l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de retirada de vehicles 
de la via pública i el seu dipòsit en els supòsits previstos a l'article 71 del Reial decret 
legislatiu 339/1990 de 2 de març, pel qual s’aprova la Llei sobre el tràfic, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, que es detallen: 
 

a) Sempre que constitueixi perill, causi greus perturbacions a la circulació de 
vehicles o peatons o al funcionament d’algun servei públic o deteriori el 
patrimoni públic i també quan pugui presumir-se racionalment el seu 
abandonament. 

 
b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa. 

 
c) Quan ha estat immobilitzat per deficiències pròpies. 

 
d) Quan immobilitzat un vehicle, d'acord amb el que disposa l'article 67.1, paràgraf 

tercer de la Llei de Tràfic, l’infractor persisteixi en la seva negativa de dipositar o 
garantir el pagament de l’import de la multa. 

 
e) Quan el vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal 

com d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que 
l’autoritzi, o quan es sobrepassi el doble de temps abonat conforme el que 
estableixi l’ ordenança Municipal. 
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f) Quan un vehicle romangui estacionat  en els carrils o parts de les vies reservats 
exclusivament per la circulació o per al servei de determinats usuaris. 

 
g) Quan procedint legalment la immobilització del vehicle no hagués lloc adequat 

per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones. 
 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
L'obligació de contribuir neix per l'aplicació de l'article 71 del Reial decret legislatiu 
339/1990 de 2 de març, pel qual s’aprova la Llei sobre el tràfic, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial, i afecta a qualsevol vehicle estacionat defectuosament i 
abusivament a la via pública i que impedeixi la circulació o la pertorbi quan així 
s'assenyali. 
 
 
Article 4t. SUBJECTE PASSIU 
 
En són subjectes passius els propietaris dels vehicles immobilitzats o retirats de la via 
pública i custodiats, els quals estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb 
independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa. 
 
 
Article 5è. TARIFES   
 
a) Per retirada de vehicle estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública:  
- Turismes i autotaxis  86,20 €
- Furgonetes i Tot-terrenys, caravanes, autocaravanes i 
   Remolcs lleugers  105,30 €

- Motos i ciclomotors  42,55 €
- Camions de < 3.500 Kg de PMA  148,95 €
- Camions de > 3.500 Kg de PMA  219,15 €
-  Bicicletes                                                                              15,00 €
 
b) Per inici de retirada de vehicles estacionats defectuosament o abusivament a la 
via pública: 
 - Turismes i autotaxis  42,55 €
 - Motos i ciclomotors  22,35 €
 - Furgonetes, tot-terrenys,caravanes, autocaravanes i 
   Remolcs lleugers                                                                                             50,00 €
 -  Camions de < 3.500 Kg de PMA                                                                    75,00 €
 -  Camions de > 3.500 Kg de PMA                                                                  100,00 € 
 -  Bicicletes.                                                                                                         7,00 €
 
c) Dipòsit i custòdia de vehicles:  
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- Turismes i autotaxi: 
   A partir de les 24h. i fins les 48 h. de dipòsit  6,35 €
  més de 48 hores , per cada dia d’estada  del vehicle al 
dipòsit  8,55 €

 - Furgonetes, tot-terrenys,caravanes, autocaravanes i 
   Remolcs lleugers                                                                                    
 A partir de les 24h. i fins les 48 h. de dipòsit                                                       8,00 €
  més de 48 hores , per cada dia d’estada  del vehicle al dipòsit                       10,00 €
 -  Camions de < 3.500 Kg de PMA                                                         
   A partir de les 24h. i fins les 48 h. de dipòsit                                                   10,00 € 
   més de 48 hores , per cada dia d’estada  del vehicle al dipòsit                      12,00 €
 -  Camions de > 3.500 Kg de PMA   
       A partir de les 24h. i fins les 48 h. de dipòsit                                               14,00 € 
   més de 48 hores , per cada dia d’estada  del vehicle al dipòsit                      16,00 € 
- Motos i ciclomotors: 
 A partir de les 24h. i fins les 48 h. de dipòsit  4,25 €
  més de 48 hores 
 - Bicicletes:  6,35 €

   a partir de les 24h. i fins les 48 h. de dipòsit                                                     2,00 €
   més de 48 hores                                                                                                3,00 € 
  Vehicles a disposició de qualsevol organisme oficial,  
   per mes  53,20 €

 
 d) Per immobilització de vehicle mitjançant estri mecànic 
 

- Turismes i autotaxis                                      
- Furgonetes, tot-terreny, caravanes, autocaravanes i 

remolcs lleugers 
- Motos i ciclomotors 
- Camions de < 3.500 Kg de PMA   
- Camions de > 3.500 Kg de PMA                                 

30,00 €

40,00 €
20,00 € 
50,00 €
60,00 € 

 
En aquells casos en què un vehicle sigui ingressat al Dipòsit municipal a disposició de 
qualsevol organisme oficial, es tindrà en compte el que disposa l'article 1.779 i 1.780 
del vigent Codi Civil, pel qual el dipositari podrà retenir en garantia la cosa dipositada 
fins el compliment del pagament de les despeses que hagi generat el dipòsit. 
 
 
Article 6è. NORMES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
 
Com a requisit previ a la devolució del vehicle per qui acrediti ser-ne el propietari, 
s’haurà d’abonar les taxes fixades en la present ordenança o garantir el seu pagament. 
Aquest pagament s'efectuarà a les oficines del dipòsit municipal de vehicles. En el cas 
de presentació de garantia caldrà que prèviament ho sol·liciti a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès el qual resoldrà sobre la sol·licitud de suspensió del cobrament 
comunicant-ho als gestors del dipòsit municipal de vehicles.  
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Quan a gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions tributàries, hom 
s'ajustarà al que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de règim 
local i la legislació general tributària. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de sis articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2007 i regirà a partir de 
l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 
 
 

TAXA PER LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per les llicències urbanístiques, 
que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que 
preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, 
que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 179 i 
concordants de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, i que s'hagin de realitzar en 
el terme municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes 
en l'esmentada Llei d’Urbanisme i en el Pla General d'Ordenació Urbana d'aquest 
municipi. 
 
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
que es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que sol·licitin la llicència 
urbanística. Els propietaris dels immobles, als quals afecti la llicència, tindran, si s'escau, 
la consideració de substituts. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
 
Article 4t. RESPONSABLES 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general 
tributària. 
 
2. Seran 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 40 de la Llei general tributària. 



 

 
 
Article 5è. BASE IMPOSABLE 
 
1. La base imposable és la que resulta de la tarifa que correspongui, d'acord amb l'article 
següent. 
 
 
Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. Els drets a satisfer per la concessió de les llicències a què fa referència l'article 2n. 
d'aquesta  ordenança, seran els següents: 
 
1) Llicències d'obres majors 
1.1. De nova construcció: 
La quota s'obté de multiplicar els m² d'obra per 6,30 €/m2 i d'aplicar al resultat el 
coeficient que correspongui entre els següents: 
 
Quota mínima 496,95 € 
(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa precedent no arribi a aquesta 
quantitat.) 
 
1.2. Reformes i ampliacions. 
(Tarifa a aplicar per cada habitatge o local): 
 - Fins 50 m² de superfície d'ampliació o reforma 298,20 €

 - Per cada m² de més de superfície ampliada o reformada (€/m²) 3,85 €

Quota mínima 
411,30 €

(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa aplicable a la superfície de més de 
50 m², no arribi a la aquesta quantitat.) 
 
2) Llicències d'obres menors: 

2.1. Llicències sense documentació tècnica 88,10 €
2.2. Llicències amb documentació tècnica 242,25 €

2 bis) Ordres d'execució: 
Sense documentació tècnica 88,55 €

Amb direcció tècnica 178,75 €

3) Per instal·lacions de grues i torres: 
3.1 En unifamiliar aïllada o dues aparellades 193,95 €



 

 
3.2 En plurifamiliar, o més de dues aparellades 
      per unitat de grua instal·lada 193,90 €
3.2.1 Per habitatge construït 15,50 €
3.2.2 Per cada 200 m². de local construït 15,50 €
3.2.3 Per cada 400 m². d'aparcament 15,50 €

3.3 En edificis comercials, per unitat de grua instal·lada 193,95 €

3.3.1 Per cada 200 m². de local o oficina 15,50 €
3.3.2 Per cada 400 m². d'aparcament 15,50 €

3.4 En edificis industrials, per unitat de grua instal·lada 193,90 €

3.4.1 Per cada 400 m² 15,50 €
 
4) Altres 

4.1 Tanques de protecció d'obres, per cada ml. o fracció 4,00 €

4.2. Col·locació de rètols i cartells, per cada m² o fracció  15,75 €

4.3. Per col·locació de contenidor en la via pública: 
Expedient tramitat conjuntament amb obra menor Gratuït 

En expedient independent, per unitat 8,15 €

En aquest apartat no s'aplica la quota mínima establerta amb caràcter general a 
l'ordenança. 
 
4.4 Construcció d'un gual a la vorera, per ml. o fracció       24,45 €
 
4.5 Llicència per reserva d'aparcament, per ml. o fracció     11,60 €

4.6 Construcció de quioscos i barraques per una sola vegada i m², 
amb un mínim de 10 m²   24,45 €
 
4.7 Moviment de terres con a conseqüència del buidat o anivellament de 
solars:(variació de cota natural del terreny): 

 - Fins a 1m. alçada i 500m³ 179,65 €

 - Més d'1m alçada i 500m³ 296,25 €



 

 - per cada 100 m³ o fracció de més 7,60 €
 

4.8 Obres de demolició i enderroc d'edificis 295,60 €

 - En edificis o construccions menors de 40 m² 147,80 €

4.9 Per piscina 
 - En habitatge unifamiliar 118,30 €
 - En habitatge plurifamiliar 176,65 €

4.10 Per llicència de parcel·lació i reparcel·lació urbanística: 
1. En sòl urbà consolidat: 

 - parcel·la fins a 2000 m², per m² 0,65 €
 - parcel·la de més de 2000 m², per m² 0,45 €
2. En sòl urbà en fase de procés de gestió provinent de planejament aprovat i altres 
classes de sòl: 

 - Fins a 2000 m². de superfície de la finca original 203,25 €
 - De més de 2000 m²  fins a 1 Ha. 446,65 €

 - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha.    1.015,55 €

 - De més de 5 Ha.  
    

   2.030,65 €

En cas que la certificació fixés una cessió gratuïta superior al 12 % de la 
superfície de la finca original, la quota tributària serà la establerta amb 
caràcter general com a mínima de 69,85 €

4.11 Tala d'arbres: 

Pel primer arbre 8,60 €

Pels següents arbres, per cadascú 4,35 €
 
En aquest apartat no s'aplicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la 
present  ordenança. 
 
4.12 Llicències  1a. ocupació: 
S'aplicarà el 50 % de la tarifa vigent de la llicència d'obres en la data de sol·licitud de la 
1a. ocupació que correspongui a l'obra realitzada. 
 
4.13 Legalització: 



 

1r. Els drets corresponents a aquelles obres que s'iniciïn sense llicència municipal que 
les empari, s'incrementaran, als efectes de la seva legalització, amb els recàrrecs 
següents: 
 
- Recàrrec del 100 % quan no s'hagi sol·licitat la llicència d'obres o quan aquestes 
s'hagin iniciat sense la mateixa. En el cas d’edificacions o locals comercials s’aplicarà 
una quantitat mínima de 1.330,00 € 
 
- Recàrrec del 50 % quan les obres realitzades excedeixin de les emparades per la 
llicència d'obra, calculat sobre la part excedida. 
2n. Tramitació de llicències d'ocupació que comportin la incoació 
d'expedient sancionador per no tenir llicència prèvia   1.469,35 €
 
4.14 Canvi de titularitat d'expedient: 

 - En habitatges unifamiliars 42,25 €
 - En habitatges plurifamiliars 253,30 €
 - En altres tipus d'edificis 325,00 €

4.15 Assabentat d’obres exemptes de permís municipal 48,75 €
En aquest cas no s’implicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la 
present  ordenança fiscal. 
 
5) Tarifa mínima 
En tot cas i sempre que els drets fixats en les precedents tarifes no arribin a la 
quantitat de 63,85 €, es percebrà aquesta darrera amb caràcter de mínima, sempre 
que la tarifa s'estableixi en forma de quota variable. 
 
 
Article 7è. PRÒRROGUES 
 
Totes les llicències urbanístiques senyalaran un termini per acabar obres, instal·lacions o 
similar, que serà de 24 mesos llevat dels enderrocs i les obres menors que s’han 
d’executar dins el termini que fixi la llicència. Aquest termini podrà ser objecte de 
modificació en els supòsits que, per part de l'Àrea Municipal de Territori, s'estimés el 
termini proposat pel promotor, el qual haurà de sol·licitar-ho en forma suficientment 
motivada i justificada. 
 
Les obres, instal·lacions o similars, hauran d'iniciar-se dins el termini d'1 any, d'acord 
amb les ordenances urbanístiques, a comptar des de la data de notificació de l'acord de 
la llicència urbanística. Transcorregut aquest termini sense haver-se'n iniciat, caducarà 
automàticament la llicència sense necessitat expressa de formulació fins a l'aprovació de 
la nova llicència. 
 
Els promotors podran sol·licitar pròrrogues del termini per iniciar o finalitzar les obres, 
amb anterioritat de la finalització del termini respectiu, procedint sol·licitar i aprovar 
pròrroga de la llicència urbanística per finalitzar, en el supòsit que s'hagi efectuat la 



 

cobertura d'aigües de l'edifici. Les pròrrogues aprovades s'entén que són concedides per 
la meitat del temps de què es tracti, transcorregut el qual si no s'han iniciat o finalitzat les 
obres o les instal·lacions, la llicència caducarà sense necessitat d'advertència prèvia. 
 
7.1. Pròrroga d'inici o termini (quan aquesta pròrroga modifiqui el termini d'execució 
autoritzat inicialment). 
 
7.1.1. 1a. pròrroga......25 % de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud 
de la pròrroga i que correspongui a l'obra. 
 
7.1.2. 2a. pròrroga......50 % de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud 
de la pròrroga i que correspongui a l'obra. 
 
7.3. Declaració complementària 
 
Per a la tramitació de la sol·licitud de pròrroga d'inici de la llicència, serà condició 
necessària el presentar un pressupost actualitzat de l'obra, als efectes de l'Impost 
d'obres. 
 
7.4. Tarifa mínima 
 
La quota mínima de la taxa per pròrrogues d’obres menors 118,50 €. 
 
 
Article 8è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
No estaran subjectes a la taxa, tot i que hauran de proveir-se de l'oportuna llicència, les 
obres de reparació i/o pintat de façanes a excepció dels edificis situats en tipus 
d’ordenació en edificació aïllada o volumètrica específica. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà atorgar a aquells subjectes 
passius que sol·licitin llicències per aquelles obres relacionades en l’article 5è bis de l’ 
ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, una bonificació per un import que potestativament fixarà la Junta de Govern Local 
i que no podrà ser superior a la quota de la taxa que resulti de l’aplicació dels 
percentatges que es fixen en l’esmentat article 5è bis pel tipus d’obra que es tracti. 
 
 
Article 9è. ACREDITAMENT 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat 
en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, si el 
subjecte passiu la formulava expressament. 
 
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència 
corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti 
a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de 
l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la 
seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 



 

 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
denegació de la llicència sol·licitada, ni 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. 
 
 
Article 10è. DESISTIMENT 
 
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la 
llicència, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 80 % de les fixades a l'article 6è., 
sempre que s'hagi iniciat efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada 
efectivament la tramitació quan el sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació al respecte. 
 
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. 
Un cop concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan 
l'interessat desisteixi de la mateixa. 
 
 
Article 11è. DECLARACIÓ 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, 
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran la 
documentació que específicament es determini en cada cas per les oficines municipals 
d'Urbanisme. 
 
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en que no s'exigeixi la 
formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud 
un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la 
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en 
general, de les característiques de l'obra o acte que permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el 
projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o 
el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
 
Article 12è. LIQUIDACIÓ I INGRÉS    
 
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons el 
model establert per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que contingui els elements 
tributaris imprescindibles per a liquidar la taxa, així com la identificació precisa de la 
parcel·la cadastral o de l'immoble on es realitza o s'hagi d'efectuar l'obra, construcció o 
instal·lació. 
 
2. El subjecte passiu ha d'ingressar a la Tresoreria Municipal la quota que resulti de 
l'aplicació de les tarifes de la present  ordenança. Una vegada comprovada 
l'autoliquidació per l'Administració, aquesta reclamarà o tornarà la diferència que en 
resulti. 
 



 

 
Article 13è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, 
en tot allò no previst en aquesta ordenança, al que disposa l' ordenança fiscal general, la 
legislació en matèria de règim local i la legislació general tributària. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de tretze articles fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre                            
de 2007 i regirà a partir de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la 
seva derogació o modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
 



 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 
 
 

TAXA PER LES LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I DE LA 
TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ACTIVITATS 

 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per llicències d’obertura 
d’establiments i de la tramitació d’expedients d’activitats, que es regeix per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a 
l’article 24.2, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa que tendeix a verificar si els establiments industrials i mercantils i 
professionals en locals determinats reuneixen les condicions exigides per la normativa 
vigent per al seu funcionament normal, com a pressupost necessari i previ perquè 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès atorgui la llicència d’obertura o doni conformitat 
a la documentació exigida per aquelles activitats que s’acullen al règim de comunicació 
prèvia a que fa referència la Llei autonòmica 3/1998 de 27 de febrer d’intervenció 
integral de l’Administració Ambiental i article 92 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals. 
 
2. A aquests efectes, es considerarà obertura: 
 

a) La instal·lació per primera vegada de l’establiment per iniciar les seves 
activitats i l’adaptació a la Llei 3/1998 de la intervenció integral de 
l’administració ambiental de les activitats existents a l’entrada en vigor 
d’aquella llei. 

 
b) La variació o ampliació de l’activitat duta a terme a l’establiment encara que 

hi continuï el mateix titular. 
 

c) L’ ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi dugui a terme i que 
afecti les condicions assenyalades en l’apartat 1 d’aquest article i que 
exigeixi una nova verificació. 

 
d) Els canvis de titularitat, cessió o traspàs del negoci, amb excepció de la mera 

transformació de la naturalesa jurídica de les societats per ministeri de la llei i 



 

el canvi de raó social de societats, sempre que hi continuïn els mateixos 
socis propietaris. 

 
e) La instal·lació de quioscos, parades de venda varis, circs, teatres i altres 

espectacles ambulants situats temporalment en terrenys particulars o 
municipals, sens perjudici en aquest últim cas dels preus públics que hagin 
de satisfer per l'ocupació de la via pública. 

 
f) El canvi de local de l'activitat, llevat que es tracti d'un trasllat forçós imposat 

per l'autoritat competent. 
 
3. S'entendrà als efectes d'aquesta taxa per establiment o local qualsevol edificació 
habitable, estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament a habitatge i 
que: 
 

a) Es destini a l'exercici d'alguna activitat empresarial, industrial i en el cas 
de les professionals o artístiques que figurin en la Secció Segona i Secció 
Tercera respectivament, del Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de 
setembre, pel que s’aproven les Tarifes i l’Instrucció de l’impost d’Activitats 
Econòmiques quan el local on s’exerceixi l’activitat tingui una superfície de 
més de 200 m².. o tingui d’acord amb la normativa d’aquest tribut, la 
consideració de local afectat indirectament, d’acord amb les instruccions 
d’activitats de 23 de juny de 1999. 

 
b) Encara que no s'hi desenvolupin aquestes activitats, els serveixin d'ajut o 

complement o que hi tingui relació, de manera que els proporcioni 
beneficis o aprofitament (oficines, despatxos, seus socials, etc.), en els 
límits expressats en l’apartat anterior a). 

 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. S’interpretarà iniciada l’activitat en la data de la 
presentació de la sol·licitud de llicència d’obertura, de la comunicació prèvia d’acord 
amb el que disposa l’article 92 en relació als articles 96 i 97 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals i de la presentació d’autorització ambiental a que fa 
referència l’article 27 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer de la intervenció de 
l’Administració Mediambiental. 
 
2. Quan l’obertura hagi tingut lloc sense haver-se sol·licitat la llicència o tramitat la 
comunicació prèvia d’acord amb la legislació vigent, la taxa es meritarà en la data de 
presentació de la sol·licitud de legalització. 
 
3. L’obligació de contribuir, un cop establerta no és afectada de cap manera per la 
denegació de la llicència o avaluació desfavorable del projecte en el cas de règim de 
comunicació prèvia o pel fet de que la concessió de la llicència o avaluació del projecte 
estigui condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la 
renúncia o desestimen del sol·licitant un cop concedida la llicència o efectuada la 



 

tramitació pertinent en el cas del règim de comunicació prèvia, sens perjudici del que 
estableixen les normes de gestió de la present ordenança. 
 
 
Article 4t. SUBJECTE PASSIU 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, titulars de l'activitat que hom 
pretén desenvolupar o, si s'escau, que es desenvolupi en qualsevol dels establiments 
especificats a l'article 2n. 
 
 
Article 5è. RESPONSABLES 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 37, 38.1 i 39 de la Llei 
general tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors, 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 40 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 6è. BASE IMPOSABLE 
 
La base imposable és la que resulta de l’aplicació de la quota de tarifa. 
 
 
Article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. Primera instal·lació. Les tarifes de la taxa s’estructuren d’acord amb la proposta 
tècnica continguda en la Instrucció d’Activitats de l’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer aprovada per l’Alcaldia de 23 de juny de 1999, que són les que resulten dels 
apartats següents: 
 
Activitats industrials subjectes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció de 
l’Administració Mediambiental, a l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció 
administrativa de les activitats (OMRAC) 
 

Activitats incloses a l’annex I  ...............................................   4.835,00 € 
Recàrrec per m2 que excedeixi  
dels 300 m2 de superfície construïda o coberta  ..................         1,80 €  

 
Activitats incloses a l’annex II.1    .........................................   3.625,00 € 
Recàrrec per m2 que excedeixi  
dels 300 m2 de superfície construïda o coberta  ...................         1,40 €  

 
Activitats incloses a l’annex II. 2  ...........................................   2.416,35 €   
Recàrrec per m2 que excedeixi  
dels 300 m2 de superfície construïda o coberta  ...................           0,95 €  

 



 

 
Activitats incloses als annexos IIIa i IIIb  ..............................     1.202,10 €  
Recàrrec per m2 que excedeixi  
dels 150 m2 de superfície construïda o coberta  ...................           0,90 €  

 
Activitats incloses a l’annex IIIc   ..........................................        493,50 €  
Recàrrec per m2 que excedeixi  
dels 150 m2 de superfície construïda o coberta  ...................           0,90 €  

                                                                
Els espais que no estiguin coberts ni construïts dins el recinte de l’establiment 
o aquells que estant fora siguin normativament necessaris per l’accés a 
l’establiment, s’aplicarà el 50 % cent de la tarifa dels apartats anteriors 
 
 -  Antenes de telefonia mòbil per la primera tecnologia 
(GSM 900 MHz, DCS 180 MHz, 3G 2100 MHz)                           2.416,35 € 
  Per cada tecnologia de més es tributarà el 50 per cent de la  
 tarifa de la primera instal·lació. 
 
 - Per cada caseta d’equips de telefonia mòbil                              2.416,35 € 
 - Per antena de radioenllaç                                                           1.220,00 € 
 -  Per microcel.la                                                                           1.220,00 €  

2. Ampliacions d’activitats: en el supòsit d’ampliació d’activitat, es tributarà per 50 % de la
tarifa de la primera instal·lació. 
 
3. Canvis de titular, cessió o traspàs del negoci en els termes que s’estableix l’article 2n.
d’aquesta ordenança tributaran el 25 % de la taxa corresponent a l’activitat 
 
4. Cas d’obertura de locals comercials o industrials per un termini inferior a un mes de
durada, tributarà un taxa del 20% de la tarifa aplicable, si el termini supera un mes i fins a
sis mesos, s’aplicarà una taxa del 75% de la tarifa aplicable. 
 
5. Les inspeccions tècniques de control inicial o periòdic establerts a la Llei 3/1998 de la
intervenció integral de l’administració ambiental i normativa de desplegament, meritaran
una taxa del 15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat.   
 
6. En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació
es tributarà per un 80 % de la taxa de l’activitat que els correspongui segons les tarifes
de l’apartat 1r. d’aquest article 
 
7. Certificat de compatibilitat del projecte de l’activitat amb el planejament urbanístic, 
contemplat en l’article 27.1c) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral 
de l'Administració ambiental                                                                                                  
136,50 € 

 



 

8. Pels aparcaments s’aplicaran les tarifes previstes en l’Ordenança Fiscal número 10
de la Taxa per l’expedició de documents administratius, article 7è, Secció 5.1, excepte
en el casos de que l’activitat sigui exclusivament d’aparcament públic, que s’aplicaran
les tarifes de la present ordenança i serà per superfície construïda. 
 
 
Article 8è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
1.1 - Estaran exempts del pagament del tribut, però no de l’obligació de proveir-se de 
llicència o de la comunicació prèvia: 
 

a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa 
d’obres als locals, sempre que aquests es trobin proveïts de la llicència 
corresponent. 

b) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, 
inundacions i els que es verifiquin en compliments d’ordres i disposicions 
oficials. 

 
c) Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges o parelles 

amb vinculació efectiva i estable acreditada o entre pares i fills per jubilació 
o causa de mort sempre que des de la data d’atorgament de la llicència del 
causant no hagin passat cinc anys. 

 
d) La variació de la raó social de les societats que no limitin la responsabilitat 

per defunció d’alguns dels socis. 
 
1.2.- L’exempció establerta en l’apartat a) afectarà a la reobertura del local primitiu un 
cop reparat o reconstruït. 
Pel que fa a la de l’apartat b) l’exempció afectarà al local primitiu un cop reparat o 
reconstruït, o bé a un nou local que substitueixi aquell quan el titular no hagi rebut cap 
indemnització per l’abandonament del local primitiu. 
Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de reobertura 
tingui la mateixa superfície que el primitiu o que no excedeixi del 10 % i que s’hi 
exerceixi la mateixa activitat. 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 50 % de les quotes els trasllat d’establiments o 
locals des de zones que no correspon la seva instal·lació, encara que estigui permesa, 
a aquelles altres zones considerades adequades per l’Administració municipal, quan al 
nou local es faci la mateixa activitat. 
 
3.- Estaran exempts del pagament d’una nova taxa quan la llicència o autorització la 
sol·liciti una persona física que estigui en tràmit de constitució d’una persona jurídica 
de la qual hi formi part i sempre que aquesta estigui constituïda formalment dins el 
termini d’un any des de la concessió de la llicència o acceptació de la comunicació 
prèvia. 
 



 

Article 9è. NORMES DE GESTIÓ 
 
1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada la dita activitat 
en la data de presentació de la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia d’obertura 
corresponent si el subjecte passiu la formulava expressament. 
 
2.- Quan l’obertura s’hagi realitzat sense haver obtingut la llicència o autorització 
corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que 
porti a determinar si l’establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb 
independència de l’inici de l’expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar 
l’obertura de l’establiment o decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura 
no fos autoritzable. En el primer cas es considerarà legalització de l’activitat i s’aplicarà 
un suplement del 100%, sobre la quota que correspongui a l’activitat. 
 
3.- Fins que no recaigui acord municipal sobre la concessió de la llicència o expedició 
de documentació idònia pels casos d’establiment subjectes a comprovació prèvia, les 
persones interessades podran desistir expressament, i en aquest cas, la taxa quedarà 
reduïda al 20 % del que li correspondria si s’hagués concedit la llicència abans 
esmentada. Si es denegués la llicència o no es pogués emetre el document de 
conformitat a la documentació prèvia, el tribut quedarà reduït al mateix import.  
 
4.- En cas de caducitat de l’expedient, la taxa quedarà reduïda al 50 % del que 
correspondria si s’hagués concedit aquesta llicència. 
 
5.- En el supòsit de renúncia, un cop autoritzada l’obertura, no donarà dret a cap 
bonificació. 
 
 
Article 10è. DECLARACIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
El pagament de la taxa no prejutja, en cap cas, la concessió de la llicència o 
autorització i obtenció de la documentació exigible en el cas de les obertures de 
instal·lacions o inicis d’activitats subjectes al règim de comprovació prèvia.  
 
La liquidació i ingrés de la taxa s’efectuarà sens perjudici de l’abonament de l’impost 
sobre Construccions, instal·lacions i Obres que correspongui en cada cas. 
 
 
Article 11è. FRACCIONAMENT 
 
Es podrà atorgar fraccionament del deute tributari regulat per la present ordenança en 
els termes i condicions que amb caràcter general té establert l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès i es recullen en l’ ordenança fiscal general. 
 



 

Article 12è. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
En tot allò que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions 
que hi corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que disposen els article 77 i 
següents de la Llei general tributària i l’ ordenança General en el seu apartat de gestió 
i inspecció tributària i recaptació. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de dotze articles fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2007 i regirà a partir 
de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I MANUTENCIÓ D'ANIMALS ABANDONATS I 

DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES PER 
 LA TINENÇA DE DETERMINATS ANIMALS 

 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola, 
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, 
els articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa pel servei de recollida i 
manutenció d'animals abandonats i de tramitació de llicències per a la tinença 
d’animals i conducció d’animals potencialment perillosos, que es regeix per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a 
l’article 24.2, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis: 

 
a) La recollida urgent i puntual d'animals abandonats o perduts a la via pública, 
trasllat a un Centre de recollida on durant un període mínim de vint dies segons 
estableix la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de Protecció dels Animals (vigent  
ordenança municipal sobre tinença i circulació d'animals de companyia) se'ls 
custodiarà, mantindrà i alimentarà. 

 
b) La tramitació administrativa d’atorgament i renovació de la llicència per a la 
tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. 

 
 
Article 3r. SUBJECTES PASSIUS 

 
Estan obligats al pagament d'aquesta taxa, tots els propietaris d'animals abandonats 
que instin la seva recuperació o aquelles persones que vulguin adoptar-los, i d’aquells 
propietaris o posseïdors d’animals potencialment perillosos.  
 
 
Article 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota tributària que hauran de satisfer els propietaris dels animals abandonats, en 
el moment de recuperar-los  i els dels animals potencialment perillosos en el moment 
de sol·licitar la llicència, s'ajustarà a les següents: 
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T A R I F E S Euros 
  
 - Pel concepte de despeses causades pel servei de recollida         38,55 € 
 - Pel concepte de manteniment i alimentació per dia           9,95 € 
 - Pel concepte de despesa d’adopció         55,05 € 
 - Per les despeses de col·locació de xips          44,05 €      
 - Per la tramitació i la renovació de la llicència per a la tinença i 

conducció d’animals potencialment perillosos         33,05 € 

 
S’exceptuen del pagament de les taxes pel servei de recollida i manteniment i 

manutenció de l’animal durant els dies que roman a la residència per tots els gossos que 
siguin adoptats. 

 
 
Article 5è.ACREDITAMENT 
 
La taxa s'acredita, i neix l'obligació de contribuir des del moment que es realitza el 
servei de recollida i l'ingrés de l'animal al centre corresponent i s'inicia el manteniment i 
alimentació de l'animal, i pel cas de l’atorgament de la llicència per a la tinença i 
custodia d’animals perillosos en el moment del lliurament de la llicència. 
 
 
Article 6è. BONIFICACIONS 
 
Les Associacions protectores d’animals, reglamentàriament constituïdes, només 
hauran de satisfer la taxa de manteniment i alimentació dels animals dels quals 
acreditin la seva propietat, eximint-les del pagament de la taxa de recollida. 
 
 
Article 7è. NORMES DE GESTIÓ 
 
Les taxes s'exigiran en el moment de procedir a la recuperació de l'animal i del 
lliurament de la llicència de tinença d’animals perillosos. 
 
Del pagament de les taxes i el preu públic se'n lliurarà el rebut corresponent. 
 
En l'acte de la recuperació o de la sol·licitud de llicència per la tinença d’animals 
considerats potencialment perillosos, es sol·licitarà al propietari la corresponent fitxa 
sanitària de l'animal. En cas que no la tingui, caldrà que procedeixi al censat de 
l'animal a l'àmbit de Serveis Sanitaris de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a 
l'obertura de la corresponent fitxa sanitària. Així mateix es lliurarà una còpia de l' 
ordenança municipal sobre tinença i circulació d'animals de companyia, en aquells 
casos que ho demani el subjecte passiu. 
 
Quant a la seva liquidació, recaptació i règim d'infraccions i sancions, hom s'ajustarà a 
allò que disposi l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de Règim Local i la 
legislació tributària. 
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En el moment de retirar l’animal el propietari a més de complimentar el que disposa 
l‘anterior apartat i abonar les taxes que corresponguin per les despeses ocasionades 
pel servei de recollida de l’animal i la seva manutenció, haurà, i en aquest cas també 
es fa extens a la persona que pugui adoptar una gos abandonat, de garantitzar el 
compliment de l’obligació d’identificació de l’animal mitjançant la col·locació d’un 
microxip, o en el cas que opti perquè ho faci el veterinari del servei contractat, abonar 
la taxa fixada per aquest servei. 
 
En el cas que el propietari o persona que adopti l’animal opti fer-ho a través del 
veterinari per ell escollit, haurà de garantir-ho mitjançant el dipòsit en concepte de 
garantia d’identificació de l’animal per la col·locació de xip, per l’import indicat de  
44,05 euros del qual se li lliurarà la corresponent carta de pagament. Una vegada 
acreditat la col·locació i pagament del servei per part del veterinari triat a tal efecte se li 
abonarà la garantia en metàl·lic dipositada, mitjançant la presentació de les factures 
corresponents. Tot això sens perjudici que l’incompliment d’aquesta obligació comporti 
la incoació d’expedient sancionador. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de set articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el  21 de desembre de 2007 i regirà a partir de 
l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per la recollida de residus, que 
es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu 
l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis de recepció 
obligatòria, de recollida i transport del residus municipals, comercials i/o industrials 
assimilables a municipals, als locals o establiments on s’exerceixi una activitat 
econòmica o professional, i estiguin dins l’àmbit territorial del servei municipal de 
recollida d’aquests residus, d’acord amb el que estableix la present ordenança i la Llei 
autonòmica 15/2003, de 13 de juny, sobre residus. 
 
1. Aquests serveis comprenen: 
 

a) Recollida d'escombraries i de residus sòlids urbans, i el seu transport als 
centres de transferència. 

 
b)  Recollida de material que han de ser objecte d'un transport i tractament 

específic (mobles, roba i altres estris de tipus domèstic), sempre que no 
estigui exclòs en virtut dels apartats següents. 

 
c) Vigilància i activitats de control d'abocaments de residus varis. 

 
2. Als efectes de la taxa es consideren residus municipals  els generats en els locals i 
establiments, així com els que no tenen la consideració de residus especials i per la 
seva naturalesa o composició puguin assimilar-se  als que es produeixin en aquests 
locals o activitats. Com a residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç 
al detall i al por major, l’hosteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, essent 
equiparades a aquesta categoria, a efectes de la gestió, els residus originats en la 
indústria  que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que 
estableix la Llei sobre residus. 
 

 



 

Queden exclosos d’aquest concepte els residus de tipus industrial no considerats 
municipals ni comercials, les matèries o materials contaminants, corrosius, perillosos o 
aquells la recollida o abocament dels quals requereixin l'adopció de mesures especials 
higièniques, profilàctiques o de seguretat. 
 
3. La prestació dels serveis següents no integra el fet imposable de la taxa: 
 

a) La recollida de runa d'obra. 
 

b) La recollida de poda domiciliària. 
 
 
Article 3r. SUBJECTE PASSIU 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
que es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els locals o 
establiments situats dins l'àmbit territorial en que el servei es realitza, bé sigui a títol de 
propietari, d'usufructuari, d'arrendatari o de qualsevol altre. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que 
són els beneficiaris del servei. 
 
 
Article 4t. RESPONSABLES 
 
1. Respondran 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. Seran responsables subsidiaris dels deutes tributaris, les persones o entitats a què es 
refereix l’article  43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è. EXEMPCIONS 
 
Estan exempts d’aquesta taxa l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya, així com els seus organismes autònoms. 
 
 
Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota anual corresponents als locals o establiments es determina d’acord amb les 
tarifes següents: 
 
 
SUPERFÍCIE DEL LOCAL 
 

GRUP D’ACTIVITAT          
          

 QUOTA 

Fins a 30 m². 1  81,55 €
 2  122,60 €
 3  163,45 €

 



 

 4  204,25 €
De 30,01 fins a 100 m² 1  88,40 €
 2  132,75 €
 3  177,00 €
 4  221,35 €
De 100,01 fins a 250 m². 1  146,35 €
 2  195,40 €
 3  244,05 €
 4  292,65 €
De  250,01 fins a 500 m². 1  262,35 €
 2  328,50 €
 3  430,20 €
 4  460,85 €
De  500,01 fins a 1000 m². 1  373,10 €
 2  467,15 €
 3  611,85 €
 4  655,45 €
Més de 1000,01 m². 1  486,80 €
 2  609,55 €
 3  798,30 €
 4  855,15 €
 
 
Els diferents grups inclouen les activitats següents: 
 
GRUP 1: Compren totes les activitats no classificades en el grups següents. 
 
GRUP 2: Activitats que comprèn: 
 

- Activitats recreatives, reparacions de béns mobles industrials i comercials. 
- Cafès i bars, pensions, xocolateries i similars sense servei de restauració. 
- Cercles i clubs sense servei de restauració. 
- Comerç al detall d'alimentació, ultramarins, adrogueria, llavors i adobs i altres. 
- Farmàcies. 
- Sales d'espectacles:teatres, cinemes, bars amb espectacle. 
- Venda i reparació de vehicles. 
- Veterinaris, clíniques veterinàries (només els residus assimilables a domèstics 
i comercials) 
-  Comerç a l'engròs que no sigui d'alimentació. 
-  Venda d'electrodomèstics i maquinària (només els assimilables a domèstics i   
comercials). 
- Acadèmies de perruqueria i d'esteticistes. 

 
GRUP 3: Activitats que comprèn: 
 

- Cafès i bars, frankfurts, fondes, restaurants i similars, amb servei de  
restauració. 
- Centres d’ensenyament primari , secundari i universitari. 
- Discoteques i sales d'espectacles. 

 



 

- Fotografia o còpia de documents. 
- Instal·lacions industrials 
- Alimentació 
- Construcció 
- Energia, aigua, indústria química 
- Indústria del cuir 
- Indústria tèxtil 
- Fusta 
- Matèries plàstiques 
- Paper 
- Productes metàl·lics 
- Institucions financeres, asseguradores. 
- Comerç a l' engròs d'alimentació. 
- Consultors mèdics, sanitaris i altres similars sense internament. 

 
GRUP 4: Activitats que comprèn: 
 

- Autoserveis. 
- Hospitals  (només els considerats domèstics i comercials) 
- Hotels. 
- Supermercats. 
- Restaurants i altres serveis restauració. 

 
5. La taxa es liquida per cada unitat de local o d’establiment. Es prendrà com a unitat de 
local o establiment, la que figuri en el Cadastre Immobiliari. A aquests efectes, es 
determinen les següents regles per als supòsits de concurrència d’activitats: 
 

a) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o 
establiment del mateix subjecte passiu, determina que els metres quadrats 
declarats a cadascuna d’elles s’agruparan a l’activitat econòmica principal 
que tingui la quota tributària més alta. 

  
b) La concurrència de diverses activitats econòmiques en el mateix local o 

establiment de diversos subjectes passius, determina que els metres 
quadrats declarats a cadascuna d’elles s’agruparan a l’activitat econòmica 
principal. La liquidació es girarà al titular de l’activitat econòmica principal que 
estarà obligat a satisfer-la, en la seva totalitat. Aquest pot repercutir la quota 
amb la resta dels titulars de les activitats econòmiques que es desenvolupen 
en el local o establiment de referència. La resta de titulars de les activitats 
econòmiques estan solidàriament obligats enfront l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès al pagament d’aquest dèbit. 

 
c) No serà d’aplicació l’apartat b) per les activitats econòmiques que es 

desenvolupin en un mateix local o establiment que tinguin la consideració de 
centre comercial, centre de negocis, vivers d’empreses o similars. En aquests 
supòsits serà girada la liquidació a cadascun dels subjectes passius, en 
funció del seu grup d’activitat i de la superfície declarada a efectes de 
l’Impost sobre activitats econòmiques. 

 

 



 

6. Les quotes corresponents als locals situats dins l’àmbit territorial en que es presta el 
servei de recollida de residus que generin algun  residu de tipus industrial, de materials 
contaminants, corrosius, perillosos i altres no considerats municipals o comercials,  la 
recollida dels quals es gestioni mitjançant un gestor privat autoritzat per l’organisme 
competent de l’Administració autonòmica, es reduiran en un 50 %. 
 
7. Tindran una reducció del 50 per cent de la quota aquests establiments que generin un 
volum de rebuig diari superior a 3200 litres, 240 l. diari de fracció orgànica o 2500 
l.setmanals de paper, vidre o envasats, degudament acreditat,  i que tinguin contractat 
un gestor privat per la recollida. 
 

 
Article 7è. ACREDITAMENT 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que s'iniciï la 
recepció del servei de recollida d’escombraries. 
 
Una vegada establert i en funcionament el servei, les quotes s'acrediten el primer dia de 
l'any natural, llevat en el cas d’alta nova de l’activitat, que tindrà lloc quan aquesta es 
produeixi. 
 
Les quotes són prorratejables per trimestres naturals, sempre que s’acrediti fefaentment 
que el local no ha estat ocupat. El subjecte passiu podrà sol·licitar el prorrateig trimestral 
del rebut corresponent a l’any en què es produeixi la baixa i, si s’escau, la devolució 
parcial total o parcial de l’import pagat. 
 
No obstant l’anterior, si s’exerceixen diverses activitats en un mateix local per un únic 
subjecte passiu, i es produeixi el cessament d’alguna d’elles, la taxa que resulti serà la 
que correspongui satisfer una vegada aplicades les normes de l’article 6.6 d’aquesta 
ordenança. 
 
 
Article 8è. NORMES DE GESTIÓ 
 
La taxa de recollida i eliminació de residus s'exigirà en règim de padró anual de rebuts. 
Quant a la seva liquidació, recaptació, inspecció i règim d'infraccions i sancions, hom 
s'ajustarà a allò que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en matèria de 
Règim Local i la legislació tributària. 
 

APROVACIÓ 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de vuit articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2007 i regirà a partir de 
l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS MERCATS MUNICIPALS 
 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL, OBJECTE I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per a l’ús dels bens i 
instal·lacions dels mercats municipals, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós 
de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Serà objecte d’aquesta exacció la utilització dels diferents béns, instal·lacions i serveis 
dels mercats i els seus locals externs adossats, així com les autoritzacions municipals 
pels canvis d’activitat i traspassos o permutes de la titularitat de les parades o dels 
locals. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR:SUBJECTE PASSIU 
 
L’obligació de contribuir neix des de que s’ha adjudicat al subjecte passiu alguna parada 
o local a les instal·lacions del mercat; des de que tingui lloc la prestació dels serveis o 
des de que s’autoritzi a canviar l’activitat o traspassar o permutar la parada o local. 
 
Tindran l’obligació de pagar: 
 

a) Els titulars de les parades o locals 
b) Els adquirents de les parades i locals de traspàs. 
c) Els titulars de les parades que canviïn d’activitat. 
d) Els ocupats eventuals d’algun espai del recinte interior o exterior del mercat. 

 
 
Article 3r. TARIFES 
 
Les bases i tarifes que s’aplicaran són les següents: 
 
1.- MERCAT MUNICIPAL PERE SAN 
 
En l'aplicació d'aquestes taxes, s'estarà a allò que disposi el Conveni entre l'Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès i els assentadors del mercat. 
 
1.1.A.- CÀNON TRIMESTRAL PER MANTENIMENT 
 



 

Per cada metre lineal de perímetre exterior: 
1.1.1.- Parades:  
- Carnisseries, peixateries, xarcuteries, polleries, bar, menjars                           52,15 €
- Venda de pa, menuts, pesca salada, conserves i congelats                             42,40 €
- Llegums, cereals, fruites i verdures, drogueria, reparació de calçat                  33,40 €

1.1.B.-CÀNON TRIMESTRAL PER CONSUM D'ELECTRICITAT.  
1.1.2. Per consum d'electricitat general i de les cambres. 
- 50 % del consum calculat segons els mateixos paràmetres de la quota de 
manteniment. 
 
1.2.- PER TRASPAS DE PARADA I/O CANVI DE NOM 

Els percentatges corresponents s'aplicaran sobre la base resultant del càlcul de 
valor m² per mes de 8,90 € per 12 anualitats i anys que resten de la concessió, 
d’acord amb la fórmula següent: 

8,90 € x m² de parada x 12 mensualitats x nombre d’anys que resten de la concessió. 

1.2.1.- Traspàs entre conjugues o parelles amb vinculació efectiva i 
estable acreditada i entre pares i fills per causes que no siguin per 
mort o jubilació del titular (en aquest cas el traspàs serà gratuït) 3 %
1.2.2.-Traspàs per canvi de nom de persona física o jurídica o 
l’inrevés, si hi ha coincidència dels titulars 3 %
Si hi ha incorporació de nous socis a la societat creada, (excepte en 
la part de l'antic titular que serà el 3 %) 10 %
El traspàs entre pares i fills, per jubilació i per causa de mort entre les persones 
d'aquest apartat no està subjecte a preu públic. 
1.2.3.- Traspàs entre parents de segon grau de consanguinitat i 
afinitat 5 %
1.2.4.- Resta de supòsits 10 %
1.2.5.- Canvi de nom de persona física a jurídica o de pares a fills, motivat per canvis 
estructurals del mercat com: obres de remodelació, mobilitat de parades etc.. en els 
que els titulars hi hagin participat econòmicament, o el canvi o trasllat de la parada al 
seu nou emplaçament hagi suposat un cost econòmic pel concessionari. En aquests 
supòsits el canvi de nom no estarà subjecte a la taxa. 
1.2.6.- Traspàs, per canvi de nom, de  part o la totalitat de la participacions de 

la societat concessionària                                                                                 10 %
 
1.3.- PER OCUPACIÓ EVENTUAL D'ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS 
1.3.1.- Espais interiors:per dia 24,45 €
1.3.2.- Espais exteriors:per dia 16,35 €

1.4.- PER UTILITZACIÓ DE CAMBRES FRIGORÍFIQUES. 
1.4.1 - Cambra ordinària:per m³/mes 13,90 €
1.4.2 - Cambra congelació:per m³/mes 16,70 €



 

 
1.5.- CONSUMS ELÈCTRICS 
Els assentadors, mentre no contractin directament a la companyia administradora el 
corrent elèctric, abonaran dit consum a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en 
funció de l'IPC de la parada: 
1.5.1.- Corrent monofàsic:per amper/mes 18,90 €
1.5.2.- Corrent trifàsic:per amper/mes 38,70 €
 
1.6.- REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS I OBRES 
Les obres i instal·lacions realitzades pels assentadors acreditaran les mateixes taxes 
que corresponen als establiments comercials ordinaris. 
 
2- MERCAT MUNICIPAL TORREBLANCA: 
 
2.1- CÀNON TRIMESTRAL PER MANTENIMENT:   
2.1.1.-Parades 
- Càrniques   406,10 €
- Menuts 299,80 €
- Fruites i llegums 312,30 €
- Peix fresc 415,20 €
- Diversos 389,30 €
2.1.2.- Super-servei 2186,70 €
2.1.3.- Botigues: 
- Bar coef. 3,28 % 1015,40 €
- Tipus A 359,90 €
- Tipus B 389,40 €
- Tipus C 314, 55 €
- Tipus D 526,00 €
 
2.2.- PER CANVI D'ACTIVITAT: 
2.2.1.- Amb augment de coeficient. 
- Fins el 25 %:El cànon de manteniment equivalent a 6 mesos de nova activitat. 
- Del 25,01 % i 50,00 %:El cànon de manteniment equivalent a una anualitat de la 
nova activitat. 
- Del 50,01 % endavant:El cànon de manteniment equivalent de 2 anualitats de la 
nova activitat. 
2.2.2.- Amb disminució de coeficient. 
- Si el canvi suposa una disminució, qualsevol que sigui la decreixença percentual, la 
tarifa serà l'equivalent a 4 mesos del cànon de manteniment de la nova activitat. 
 
2.3.- PER TRASPAS DE PARADA, BOTIGA O LOCAL 



 

Els percentatges corresponents s'aplicaran sobre la base resultant dels preus tipus 
licitatoris incrementats amb l'IPC acumulat produït des de la licitació corregit pel 
coeficient corrector dels anys que resten de la concessió, segons la fórmula següent: 
 
"{tipus de licitació + IPC acumulat des de la licitació /30 anys d’amortització de la 
concessió }x número d’anys que resten des de la licitació." 
 
2.3.1.-Traspàs entre conjugues o parelles amb vinculació efectiva i 
estable acreditada i entre pares i fills per causes que no siguin per 
mort o jubilació del titular(en aquest cas el traspàs serà gratuït) 5 %

2.3.2.- Traspàs per canvi de nom de persona física o jurídica o 
l’inrevés, si hi ha coincidència dels titulars 5 %
Si hi ha incorporació de nous socis a la societat creada, (excepte en 
la part de l'antic titular que serà el 5 %) 15 %
El traspàs entre pares i fills, per jubilació i per causa de mort entre les persones 
d'aquest apartat no està subjecte a preu públic. 
2.3.3.- Traspàs entre parents de segon grau de consanguinitat i 
afinitat 8 %
2.3.4.- Resta de supòsits 15 %
2.3.5.- Canvi de nom de persona física a jurídica o de pares a fills, motivat per canvis 
estructurals del mercat com: obres de remodelació, mobilitat de parades etc.. en els 
que els titulars hi hagin participat econòmicament, o el canvi o trasllat de la parada al 
seu nou emplaçament hagi suposat un cost econòmic pel concessionari. En aquests 
supòsits el canvi de nom no estarà subjecte a la taxa. 
2.3.6.- Traspàs per canvi de nom de part o la totalitat de participacions de la societat 
concessionària                                                                                                         15 %
 
2.4.- PER OCUPACIÓ EVENTUAL D'ESPAIS INTERIORS O EXTERIORS 
2.4.1.- Espais interiors:Per dia  24,45 €
2.4.2.- Espais exteriors:Per dia 16,35 €
 
2.5.- PER UTILITZACIÓ DE CAMBRES FRIGORIFIQUES 
L'ampliació de cambres frigorífiques en relació a les compreses en la concessió, 
originarà els preus següents: 
2.5.1 - Cambra ordinària:per m³/mes 13,90 €
2.5.2 - Cambra congelació:per m³/mes 16,70 €
 
2.6.- REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS I OBRES 
Les obres i instal·lacions realitzades pels assentadors acreditaran les mateixes taxes 
que corresponen als establiments comercials ordinaris. 
 
2.7.-CÀNON DE MANTENIMENT DELS LOCALS EXTERIORS DEL MERCAT 
TORREBLANCA 
Per m2 i any                                                                                                                 5 €



 

2.8.- CÀNON PER TRASPÀS I/O CANVI DE NOM DELS LOCALS EXTERIORS DEL 
MERCAT TORREBLANCA. 

Els percentatges corresponents s'aplicaran sobre la base resultant dels preus tipus 
licitatoris incrementats amb l'IPC acumulat produït des de la licitació corregit pel 
coeficient corrector dels anys que resten de la concessió, segons la fórmula següent: 
 
"{tipus de licitació + IPC acumulat des de la licitació /50 anys d’amortització de la 
concessió}x número d’anys que resten des de la licitació." 
 

2.8.1.-Traspàs entre conjugues o parelles amb vinculació efectiva i 
estable acreditada i entre pares i fills per causes que no siguin per 
mort o jubilació del titular(en aquest cas el traspàs serà gratuït)  5 %

2.8.2.- Traspàs per canvi de nom de persona física o jurídica o 
l’inrevés, si hi ha coincidència dels titulars 5 %
2.8.3.- Si hi ha incorporació de nous socis a la societat creada, 
(excepte en la part de l'antic titular que serà el 5 %) 15 %
2.8.4.- Traspàs per canvi de nom de part o la totalitat de participacions de la societat 
concessionària                                                                                                         15 %
 
3.- AMPLIACIÓ DE L'HORARI D'OBERTURA DELS MERCATS MUNICIPALS 

L'ampliació de l'horari d'obertura dels dos mercats municipals solament admesa per a 
la realització de separacions o treballs que no sigui possible efectuar en horari normal, 
meritarà els preus següents: 
3.1.- Per hora ordinària o fracció          14,70 €
3.2.- Per hora nocturna o fracció          22,00 €
3.3.- Per hora festiva o fracció             29,55 €
 
 
Article 4t. NORMES DE GESTIÓ 
 
Les quotes exigibles per aquesta exacció es liquidaran en l’acte d’autorització municipal 
corresponent i hauran d’ésser ingressades dins els terminis assenyalats en el vigent 
Reglament general de recaptació. 
 
L’abonament de les taxes que tinguin caràcter regular i continuat seran objecte de 
liquidacions trimestrals. 
 
El pagament d’aquestes taxes haurà d’estar domiciliat a qualsevol caixa o banc d’aquest 
municipi, llevat dels casos que expressament s’indiquin. 
 
Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via de constrenyiment. 
 
 
Article 5è. INFRACCIONS I SANCIONS 
 



 

Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i a les sancions que els 
correspongui en cada cas, s’ha d’aplicar el règim que regula la Llei general tributària i les 
disposicions que la completen i despleguen. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de cinc articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2007 i regirà a partir de 
l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
Article 1r. FONAMENT, OBJECTE I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per la prestació dels serveis del 
cementiri municipal, que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de l’esmentada 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El fet imposable ve determinat per la prestació dels serveis en el cementiri municipal. 
 
Les taxes a que fa referència l’article anterior comprenen: 
 
1. Concessió i lloguer de nínxols, panteons, tombes, osseres-columbaris, i columbaris. 
2. Serveis d’inhumació, exhumació, reducció de restes i trasllat dins el cementiri. 
3. Permís i col·locació de làpides, marcs i guariments. 
4. Conservació i neteja. 
5. Expedició, renovació de nínxols i altres. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE I SUBJECTE PASSIU 
 
 L’obligació de contribuir neix en autoritzar-se la prestació dels serveis en el cementiri 
municipal. 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques 
titulars dels drets, els seus hereus o successors o les persones que els representin. 
 
1 LLOGUER I CONCESSIÓ DE NÍNXOLS, OSSERES, TOMBES I PANTEONS 
 
1.1. Nínxols 
1.1.1. Lloguer a 1 any 
1.1.1.1. PRIMER PIS  68,25 €
1.1.1.2. SEGON PIS  81,90 €
1.1.1.3. TERCER PIS  60,70 €
1.1.1.4. QUART PIS  47,50 €
1.1.1.5. CINQUÈ PIS  39,40 €
1.1.2. Lloguer a 2 anys 

 



 

1.1.2.1. PRIMER PIS  136,45 €
1.1.2.2. SEGON PIS 163,30 €
1.1.2.3. TERCER PIS  121,15 €
1.1.2.4. QUART PIS   94,60 €
1.1.2.5. CINQUÈ PIS   78,90 €
 
1.1.3. Lloguer 5 anys 
1.1.3.1. PRIMER PIS 340,75 €
1.1.3.2. SEGON PIS 408,40 €
1.1.3.3. TERCER PIS 302,50 €
1.1.3.4. QUART PIS 236,20 €
1.1.3.5. CINQUÈ PIS 197,15 €

1.1.4. Concessions a 30 anys .
1.1.4.1. amb ossera posterior 1997  1.128,50 € 
1.1.4.2. sense ossera 1r.any/post.1997      976,70 €
1.1.4.3. sense ossera 2n.any/post.1997 1.040, 80 €
1.1.4.4. sense ossera 3r.any/post.1997     907,35 €
1.1.4.5. sense ossera 4t.any/post.1997     507,15 €
1.1.4.6. sense ossera 5è.any/post.1997    366,90 €
 
1.2. Osseres-Columbaris 
Concessió osseres amb làpida  549,00 €
Concessió Columbaris amb làpida  549,00 €
 
1.3. Tombes 
Conques. tombes de 2 depart. 5.707,40 €
(terreny inclòs) 
 
1.4. Panteons 
Concessió panteons 6 departaments 15.192,65 €
(terreny inclòs) 
 
2. INHUMACIONS, EXHUMACIONS, REDUCCIONS I TRASLLATS 
 
2.1.Inhumacions 
A nínxol  148,70 €
A ossera i columbari  148,70 €
A tomba o panteó  231,25 €

2Exhumacions 
A nínxol  148,70 €

 



 

A ossera i columbari  148,70 €
A tomba o panteó  231,25 €

3Reducció de restes 
A ossera i columbari    51,25 €
A tomba o panteó    71,10 €

4Trasllat dins el cementiri 
Trasllat interior cementiri    37,70 €
 
3. PERMÍS I COL·LOCACIÓ DE LÀPIDES, MARCS I GUARNIMENTS 
 
3.1.Permís ornamentació 
Ornamentació L   42,80 €
Ornamentació 2-L   58,95 €
Ornamentació 4-L   95,20 €
Ornamentació marc   21,05 €
Ornamentació làpida tomba   59,85 €
Ornamentació panteó   78,90 €
Ornamentació testera   39,40 €
Ornamentació jardinera    23,70 €

3.2. Moviments i col·locació 
Moviments elements decoratius    27,70 €
Col·locació làpida                                                                        47,45 €
Col·locació llosa tomba    94,65 €
 
4. CONSERVACIÓ I NETEJA 
 
4.1.Conservació i manteniment 
Conservació nínxol    17,35 €
Conservació tomba   42,45 € 
Conservació panteó    62,55 €
Recepció fora municipi    11,80 €
Conservació Columbari   13,25 €
 
4.2.Neteja  
Neteja individual nínxol (4 vegades any)   11,00 €
Neteja individual tomba (4 vegades any)   22,25 €
Neteja individual panteó (4 vegades any)   33,05 €
 
5. REGISTRE ADMINISTRATIU 

 



 

 
5.1.Expedicions 
Expedició títol nínxol   13,15 €
Expedició títol tomba    27,60 €
Expedició títol panteó    78,10 €
Expedició duplicat títol nínxol    34,95 €
Expedició duplicat títol tomba    43,45 €
Expedició duplicat títol panteó    95,50 €
Expedició Títol Columbari   13,15 €
Expedició duplicat Títol Columbari   38,10 €
 
5.2.Transmissions 
Transmissions drets entre vius 30 %
Transmissions entre parents de 1r, 2n i 3r grau de consanguinitat i afinitat: 
- per nínxols 10 %
- per tombes 3 %
- per panteons   1,5 %
Transmissions parents i estranys 50 %
Transmissions dret provisional 50 %
Designació de beneficiari 50 %
Transmissions Columbari entre parents de 1r, 2n i 3r.grau de 
consanguinitat i afinitat 10 %

 
5.3.Drets 
Drets Cementiri nínxol   32,85 €
Drets tomba i panteó   51,90 €
 
5.4.Tramitació 
Tramitació documentació   47,45 €
Inscripció operació títol     7,95 €
Inscripció de limitació sepultures       20 % 
Divisió per departaments, panteons       60 % 
 
5.5.Varis 
Serveis religiosos cementiri   47,45 €
Dipòsit refrigerat   78,90 €
Gravació Columbari 110,10 €
Gerro Columbari   88,10 € 
 
 
Article 3r. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Estaran exempts els drets d’enterrament en la fosa comuna les persones declarades 
d’acció social. 

 



 

 
 
Article 4t. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i les sancions corresponents, 
s’estarà en allò que disposa la Llei general tributària i  ordenança fiscal general. 
 
 

APROVACIÓ 
 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de quatre articles fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el  21 de desembre de 2007 i regirà a partir 
de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL 
DE LA VIA PÚBLICA I DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 

 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 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 de Sant Cugat del Vallès estableix la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públic, que es regeix per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 20 en relació a 
l’article 24.2, ambdós de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via 
pública, quan l’esmentat aprofitament produeixi restriccions a l’ús públic o quan d’altres 
terrenys municipals d’ús públic tinguin per finalitat un benefici particular encara que no 
hi concorri aquella circumstància. 
 
Als efectes d’aquesta ordenança, els usos i aprofitaments de la via pública i altres 
terrenys d’ús públic es classificaran en els següents grups: 
 

GRUP I - Per la remoció de la calçada i vorera de la via pública. 
 

GRUP II - Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb parades,  
circs,  quioscos, taules de cafè i altres. 

 
GRUP III - Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, tanques, bastides i altres similars. 

 
GRUP IV - Per l’entrada de vehicles a edificis o terrenys particulars a través de 
la vorera, reserves per aparcament, càrrega o descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena. 

 
GRUP V - Per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en 
determinades vies públiques municipals. 
 
 

Article 2n. bis OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 



 

1. Aquesta taxa es meritarà, llevat els casos que expressament 
s‘exigeixin en règim d’autoliquidació, quan, un cop sol·licitada la 
llicència preceptiva, l‘aprofitament especial o l’ús privatiu sigui 
autoritzat. 

 
2. Igualment, es meritarà la corresponent taxa quan es produeixi 

l’efectiu aprofitament especial o ús privatiu sense la prèvia i 
preceptiva autorització municipal i sempre que l’ocupació i/o 
aprofitament sigui legalitzable, en els supòsits recollits en el Grup II i 
III de l’ordenança. 
En aquests casos s’exigirà l’ingrés de l’import de la taxa que 
correspongui pel temps i espai de la utilització amb un recàrrec del  
20 %. Tot això sens perjudici de l’exigència de previsibles 
responsabilitats en l’àmbit sancionador derivades de la infracció per 
la comissió omissiva , i de la preceptiva sol·licitud d’autorització per si 
és del seu interès continuar en l’utilització o aprofitament del domini 
públic. 

 
3. S’estableix la meritació periòdica de les taxes dels aprofitaments 

especials o ús privatiu del domini públic, quan el període mínim 
d’ocupació o l’ús d’aquest fos d’un any i hagués estat concedida la 
preceptiva autorització. Aquest tindrà lloc l’1 de gener de cada any i 
el període impositiu comprendrà l’any natural, llevat dels supòsits 
d’inici o cessament en la utilització privativa, l’aprofitament especial o 
l’ús del servei o activitat, en aquests casos el període impositiu 
s’ajustarà a aquestes circumstàncies, calculant-lo des del 1r. dia del 
trimestre que es produeixi l’alta o cessament de l’ocupació. 

 
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret d’utilització 

o aprofitament del domini públic no es realitzi, serà en tots els casos 
procedent la devolució de l’import corresponent.  

 
 
Article 3r. SUBJECTES PASSIUS 
 
Estan obligats al pagament de les taxes com a contribuents, les persones físiques o 
jurídiques següents: 
 

a) Els titulars de llicències o autoritzacions per ocupar la via pública o terrenys 
d’ús públic municipal. 

b) Els propietaris o usufructuaris dels edificis o terrenys que utilitzin la vorera per 
entrar-hi els vehicles mitjançant gual, per reserva d’aparcament per càrrega o 
descàrrega. 

c) Els titulars de les llicències d’obres que necessitin gual reserva i qualsevol 
altres tipus d’ocupació de vorera, calçada o terreny d’ús públic. 

 
d) Els que en general gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment el domini públic 

local en benefici particular, conforme els supòsits previstos en l’article 20.3 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 



 

 
Article 4t. RESPONSABLES 
 
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a les que es refereixen l’article 42 de la Llei general 
tributària. 
 
2- Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques, amb el supòsit i 
abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
 
Article 5è. EXEMPCIONS 
 
Estan exempts del pagament dels drets assenyalats en la present ordenança els 
aprofitaments inherents als serveis públics relatius a la seguretat ciutadana i defensa 
nacional o els de les comunicacions que explotin l’Estat, les Comunitats Autònomes i 
les Entitats Locals. 
 
No estaran subjectes a la taxa per l’aprofitament privatiu de la via pública amb 
instal·lacions de parades en ocasions de festes tradicionals o altres esdeveniments 
d’interès cultural, benèfic o social, les entitats sense ànim de lucre i les persones 
físiques que siguin residents en el municipi. 
 
 
Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La quota tributària es determinarà segons els casos, en una quantitat resultant 
d’aplicar una tarifa o en altres d’una quantitat fixa assenyalada a l’efecte. 
 
Aquesta determinació es fa segons el grup de classificació que fa referència l’article 
2n. d’aquesta ordenança. 
 
GRUP I.- PER LA REMOCIÓ DE LA CALÇADA I VORERA DE LA VIA PÚBLICA I 
EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC: 
 
Obertura de rases: 
 - En carrer pavimentat, per ml.   2,95 €
 - En carrer sense pavimentar, per ml.               2,15 €
 - En voreres, per ml.  2,70 €
 
En tot cas, sempre que els drets fixats segons aquestes tarifes no arribin a 67,25 €  es 
percebrà aquesta quantitat amb caràcter mínim. 
 
Quan a conseqüència de les obres s'ampliï la infraestructura existent, les quotes 
anteriors es reduiran entre el 50 i el 75 %, segons les característiques de les obres. 
 
GRUP II.- PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC 
AMB PARADES, QUIOSCOS, PREMSA ESCRITA AMB CARÀCTER GRATUÏT, 



 

TAULES DE CAFÈ I ALTRES SIMILARS: 
 

Secció 1a  
Terrasses de bar de temporada. Per taula i temporada estival (1/4 al 15/10):  
 -  En carrer de categoria Especial “Pl. Augusta, Pl. Octavià, Santiago 
Rusiñol, Pl. Quatre Cantons, Sta. Maria, Pl. Dr. Galtes, Valldoreix i Pl. 
Lluís Millet”  95,75 €
 -  En carrer de 1a. categoria  82,60 €
 -  En carrer de 2a. categoria  55,05 € 
 -  En carrer de 3a. categoria  38,55 €
 -  En carrer de 4a. o 5a. categoria   27,55 €
Terrasses de bar d’instal·lació anual i taula: 
 - En carrer de categoria Especial “Pl. Augusta, Pl. Octavià, Santiago 
Rusiñol, Pl. Quatre Cantons, Sta. Maria, Pl. Dr. Galtes, Valldoreix i Pl. 
Lluís Millet”  127,70 €
 - En carrer de 1a. categoria  110,10 €
 - En carrer de 2a. categoria  88,10 €
 - En carrer de 3a. categoria  55,05 €
 - En carrer de 4a. i 5a. categoria  38,55 €
Terrasses de bar d’instal·lació mes i taula: 
 - En carrer de categoria Especial “Pl. Augusta, Pl. Octavià, Santiago 
Rusiñol, Pl. Quatre Cantons, Sta. Maria, Pl. Dr. Galtes, Valldoreix i Pl. 
Lluís Millet”  38,55 €
 - En carrer de 1a. categoria   38,30 €
 - En carrer de 2a. categoria  33,05 €
 - En carrer de 3a. categoria   27,55 €
 - En carrer de 4a. i 5a. categoria  16,55 €

 Secció 2a  

Vetlladors: 
Concessió anual, per m2.  
En carrer especial i 1a categoria                                                                          80,00 €  
En carrer especial i 2a categoria                                                                          70,00 €
En carrer especial i 3a categoria                                                                          55,00 €
En carrer especial i 4a categoria                                                                          40,00 €
  
Secció 3a 
1. Quioscos d’instal·lació anual: 
 - Per m². i any en carrers de 1a., 2a. i 3a. categoria  140,00 € 
 - Per m². i any resta de carrers   105,00 €
Les categories dels carrers es determinen d’acord amb l’ ordenança fiscal número 3 
(I.A.E) i es poden prorratejar per trimestres. 
2.- Quioscos de venda cecs, per any (poden fraccionar-se per 
trimestres)  157,00 €



 

 
Secció 4a 
Parades de venda (de massa fregida, llaminadures etc.)  
- En carrer de  1a., 2a. i 3a. categoria, per any  348,00 €
- La resta de carrers, per any  279,00 € 
Les categories dels carrers es determinen d'acord amb l' ordenança fiscal número 3 
(IAE). 
 
Secció 5a 
 Parades i/o quioscs de venda de productes pirotècnics: 
 -  Caseta en terreny de titularitat pública   440,50 €
 
Secció 6a  
Teatres, circs i altres espectacles ambulants: 
 - Fins a 50 m². per dia   179,90 €
 - Més de 50 m². fins a 150 m². per dia   231,30 €
 - De 150 m². a 300 m². per dia  359,80 €
 - Més de 300 m². per dia  411,20 €
 
Secció 7a 
Atraccions de fira: 
 - Fins 30 m²:Per dia i m²    0,70 €
 - Fins 60 m²:Per dia i m²  0,65 €
 - Fins 100 m²:Per dia i m²   0,60 €
 - Fins 200 m²:Per dia i m²   0,55 €
 - Fins 300 m²:Per dia i m²   0,45 €
 - Més de 300 m²:Per dia i m²   0,40 €
 - Mínim per dia  7,40 €
 
Es consideraran únicament els dies festius i vigílies. Les anteriors tarifes podran ser 
objecte de conveni amb les associacions de firaires en el cas de que les ocupacions 
del  domini públic siguin per determinades festes populars o fires.  
 
Secció 8a 
 
1.- Ocupació via pública, parcs i jardins per rodatge de espots publicitaris, 

vídeos i      pel·lícules: 
1. 1. Ocupació via pública, parcs, jardins i altres espais d’ús públic i locals municipals 
per rodatge de vídeos i pel·lícules, amb caràcter professional o publicitari:  
 - En carrers de E. i 1a. categoria i locals municipals, per dia o fracció  616,80 €
 - En carrers de 2a. i 3a. categoria, per dia o fracció  514,00 €
 - En la resta de carrers, parcs, jardins i altres espais d’ús públic, per dia 
o fracció  411,20 €
 Encara que es faci el rodatge a l’interior de finques privades, si la via pública queda 
afectada per activitat col·lateral al propi rodatge s’han d’abonar aquestes taxes. 
 



 

1.2. Si l’ocupació de la via pública comporta el tall continuat de la mateixa i la 
necessitat de fer desviaments del trànsit la taxa s’incrementarà en un 50 % sobre els 
barems de l’apartat 1. 1.) anterior. L’increment serà d’un 100 % en cas que afecti al 
transport públic de passatgers. 
 
1. 3. En cas d’ocupació de diversos emplaçaments en el decurs d’un dia: 
 - Si es fa l’ocupació de forma simultània, la taxa resultant serà la suma de totes les 
taxes, d’acord amb el barem de l’apartat 1. 1.) anterior. 
 - Si es fa l’ocupació de forma successiva en el temps, la taxa resultant serà la que 
correspongui al carrer de més categoria, d’acord amb el barem de l’apartat 1. 1.) 
anterior. 
 
1.4. Reserva de lloc corresponent al sol·licitant. En cas de necessitar l’actuació 
continuada de la Policia Local s’ha d’abonar la taxa corresponent per aquest servei. 
 
2.- Ídem per sessions fotogràfiques a via pública, parcs, jardins i altres espais 
d’us públic i locals municipals. Amb caràcter professional o publicitari. 
 
2.1. Ocupació via pública, parcs, jardins i altres espais d’ús públic i  locals municipals 
per a sessions fotogràfiques, amb caràcter professional o publicitari:  
 - En carrers de E. i 1a. categoria i locals municipals, per dia o fracció  411,20 €
 - En carrers de 2a. i 3a. categoria, per dia o fracció  308,40 €
 - En la resta de carrers, parcs, jardins i altres espais d’ús públic, per dia 
o fracció  205,60 €
 Encara que es faci la sessió fotogràfica a l’interior de finques privades, si la via 
pública queda afectada per activitat col·lateral a la pròpia sessió fotogràfica s’han 
d’abonar aquestes taxes. 
2.2. Si l’ocupació de la via pública comporta el tall continuat de la mateixa i la 
necessitat de fer desviaments del trànsit la taxa s’incrementarà en un 50 % sobre els 
barems de l’apartat 2. 1.) anterior. L’increment serà d’un 100 % en cas que afecti al 
transport públic de passatgers. 
2.3. En cas d’ocupació de diversos emplaçaments en el decurs d’un dia: 
 - Si es fa l’ocupació de forma simultània, la taxa resultant serà la suma de totes les 
taxes, d’acord amb el barem de l’apartat 2. 1.) anterior. 
 - Si es fa l’ocupació de forma successiva en el temps, la taxa resultant serà la que 
correspongui al carrer de més categoria, d’acord amb el barem de l’apartat 2. 1.) 
anterior. 
2.4. Reserva de lloc corresponent al sol·licitant. En cas de necessitar l’actuació 
continuada de la Policia Local s’ha d’abonar la taxa corresponent per aquest servei. 
 
3.- Col·locació de pancartes per m² i/o fracció i setmana   
  10,70 €
 
4.- Col·locació banderoles per cada unitat i mes d’ocupació               
          11,00 €
 
5.- Cartells publicitaris per m2 i any                                                                   30,00 €
 



 

Pel que fa als apartats 3, 4 i 5 l’aplicació d’aquesta taxa només serà subjecta quan 
siguin promogudes campanyes que mostrin un missatge de caire comercial i/o 
susceptibles de produir rendes.  
 
Secció 9a. Parades amb ocasió de festes tradicionals. 
 
La instal·lació de parades amb ocasió de festes tradicionals (Sant Jordi, Sant Ponç, 
Fira de Reis etc.) no estarà subjecta a la taxa quan l’aprofitament de la via pública 
mitjançant parades d’activitats artesanals sigui exercida per persones físiques 
residents en el municipi o entitats sense ànim de lucre. En qualsevol altre supòsit 
resultarà d’aplicació la tarifa de la Secció 10a. 
 
 
Secció 10a. Parades en espais públics en ocasions no regulades específicament  
 en cap altra apartat de la present ordenança: 

   
P er m² i dia            22,00 €    
   
 
Secció 11a. Ocupació de les voreres, carrers de vianants i altres zones de 
vianants, per gènere i altres objectes de comerços: 
 
    -  voreres,  per m2 i any                                                                                     75,00 €
                      Per m2 i mes                                                                                    10,00 €
 

-   carrers i altres zones de vianants, per m2 i any                                         100,00 €
                                                           per m2. i mes                                         12,50 € 
 

Secció 12a.  Ocupació d’espais públics amb antenes de telecomunicacions  
 
-  Antenes de telefonia, per tecnologia, 
  (GSM 900 MHz,DCS 1800 MHz, 3G 2100 MHz),  operador i any               14.196,95 €
 
- Antenes compartides, per tecnologia   , per operador i any                          4.731,95 €
 
-  Per radioenllaç                       4.732,00 €
 
 
 
GRUP III - PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, TANQUES, BASTIDES I ALTRES SIMILARS (excepte l’ocupació 
per reparació i/o pintat de façanes):  
 
Secció 1a: Mercaderies, tanques, bastides i altres similars: 
 
1 - En obres no vinculades a altres expedients (m²./dia)  4,70 €



 

2 - En obres vinculades a expedients d'obra major o menor: 
 - Zones de qualificació urbanística clau 12, 13b i 18 (m². o fracció)  3,85 €
 - Zones de qualificació urbanística clau 20 a 9 i les de volumetria 
específica, terciari i industrial (m² o fracció)  2,65 €
- Zones de qualificació clau 20a10, 20a11 i resta (m² o fracció)  1,55 €
3 - Ocupació de voreres o calçada per contenidors:per cada contenidor 
ZONA DE CLAU URBANÍSTICA  
 Per dia Per setmana Per mes 
12,13b i 18 3,85 € 22,75 € 75,80 € 
20a9 amb volum. específ. Terciari i indus. 3,25 € 14,50 € 64,45 € 
20a10/20a11 i resta 2,65 € 11,35 € 45,50 € 
 
Secció 2a: Parades de venda ambulant en les zones que l'Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès destini als mercats setmanals: 
 
A la zona del Mercat Pere San: 
- Per c/ml. de reserva d'espai, anual  94,20 €
- Per c/ml. de reserva d'espai, semestral  51,55 €
- Per c/ml. de reserva d'espai, dia  2,50 €
A la zona del Mercat Torreblanca: 
 -Per c/ml. de reserva d'espai, anual   47,20 €
 -Per c/ml. de reserva d'espai, setmanal   30,15 €
 -Per c/ml. de reserva d'espai, dia  1,30 €
 
 
 DESPERFECTES: D’acord amb el que preveu l'article 24.5) del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, quan per causes dels aprofitaments regulats en aquest grup III, es produïssin 
desperfectes en el paviment, voreres o altres instal·lacions de la via pública, els titulars 
de les llicències o al pagament hauran de procedir al reintegrament total de les 
despeses de reconstrucció i reparació d'aquests desperfectes o reparar els danys 
causats, que seran en qualsevol cas, independents dels drets liquidats pels 
aprofitaments realitzats. 
 

GRUP IV- PER L’ENTRADA DE VEHICLES A EDIFICIS O TERRENYS A TRAVÈS 
DE LA VORERA, RESERVES PER APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA 
DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA: 
 
Secció 1a. Per entrada de vehicles a edificis o locals mitjançant “gual”  
 
1.1. En aquest apartat s’inclouen l’entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars
o aparcaments individuals de propietat i els que estan situats en zones o carrers 
particulars que formin part de comunitats de propietaris, que impedeixin l’aparcament 
de vehicles que no siguin propietat d’algun membre de la comunitat. 
- Carrer de categoria Especial, per any: 
. Fins a 3 ml..     112,35 €



 

. De 3,01 a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  45,20 €

. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  49,60 €

. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  54,00 €
- Categoria 1a., per any: 
. Fins a 3 ml..  90,30 €
. De 3,01 a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  36,40 €
. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  39,70 €
. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  42,95 €
- Categoria 2a., per any: 
. Fins a 3 ml..  58,40 €
. De 3,01 a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  23,15 €
. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  25,40 €
. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  28,70 €
- Categoria 3a., per any: 
. Fins a 3 ml.       41,90 €
. De 3,01 a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  17,70 €
. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.       18,70 €
. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  19,85 €
- Categoria 4a., per any: 
. Fins a 3 ml.  35,25 €
. De 3,01 a   6 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  14,35 €
. De 6,01 a 12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  15,40 €
. Més de     12 ml., per ml. o fracció addicional als 3 ml.  16,55 €
S'aplicarà el tram que correspongui en funció de la longitud del gual i la categoria del 
carrer. 
 
Segons el nombre de places de l'aparcament al qual dóna accés el gual, llevat dels 
casos en què es tributi per l'Impost d'Activitats Econòmiques, que en aquest cas 
s'aplicarà el coeficient 1, s'aplicaran els següents coeficients: 
 
Nombre de places Coeficient 
     d’  01 a 03      1,0 
     de 04 a 09      1,5 
     de 10 a 49      2,0 
     Més de 50      2,5  
 
En cas d'alta nova, aquestes tarifes es prorratejaran per trimestres naturals. 
 
1.2  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a garatges , locals i centres 
comercials per a la seva vigilància, serveis de greixatge, de rentat, banyat de petroli, 
provisió de carburants i altres tipus de serveis similars. 
 
- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat anterior 

1.1., s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament de l’1,10. 



 

 
1.3  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a garatges o aparcaments 
comercials per a la seva vigilància mitjançant preu per temps d’estacionament. 
 
- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat 

anterior 1.1., s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament de l’1,10. 
 
1.4  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a locals de concessionaris 

de vehicles, compra-venda i tallers mecànics. 
- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat 

anterior 1.1., s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament de l’1,05. 
 

En el supòsit que l’aprofitament del gual fos limitat a 12 hores, sobre l’anterior tarifa 
resultant se l’aplicaria una reducció del 30 %. 
 
1.5  En aquest apartat s’inclouen les entrades de vehicles a locals comercials o 
industrials per a la càrrega o descàrrega de mercaderies. 
 
- Sobre les quotes que resultin de l’aplicació del barem i tarifes de l’apartat anterior 

1.1., s’aplicarà un coeficient corrector d’aprofitament  de l’1.  
 

En el supòsit que l’aprofitament del gual fos limitat a 12 hores, sobre l’anterior tarifa 
resultant se l’aplicaria una reducció del 30 %. 

 
2.1  Quan la reserva sigui necessària per l’entrada i sortida de vehicles a calçades de 
menys de 5 metres d’amplada, excepte els polígons industrials, es podrà concedir, 
sempre a sol·licitud dels interessats i en el lloc i espai determinats pels serveis 
municipals de mobilitat, un mínim de 5 metres lineals de reserva en la part de vial 
contraposat al gual. La quota tributària d’aquest espai de reserva en concepte de 
“contra-gual” es calcularà amb la mateixa formula per calcular la quota tributària dels 
guals, segons el barem per categoria de carrer, metres lineals i coeficients assenyalats 
en l’apartat 1 d’aquesta secció. La senyalització i posterior manteniment d’aquesta, anirà 
a càrrec de l’interessat i es col·locarà seguint les instruccions municipals.  
 
3.1 Quan el gual concedit sigui superior o igual a 4 metres es podrà concedir, a 
sol·licitud dels interessats, una reserva lateral d’espai de vial adjacent al gual. La quota 
tributària aplicable s’integrarà en el càlcul de la quota de gual ampliant-se la longitud 
d’aquesta a la nova longitud total. 
 
En relació als “contraguals” i “reserves laterals de gual”, si els interessats demanen 
col·locar elements dissuasoris d’aparcament, tals com pilones o altres elements 
similars, caldrà prèviament informe favorable dels serveis municipals de mobilitat, que 
indicaran, si s’escau, tipus d’element permès. La compra d’aquests elements, la seva 
col·locació i manteniment anirà a càrrec de l’interessat. 
 
 
Secció 2a. PER RESERVA D’ESPAI A LA VIA PÚBLICA DAVANT D’EDIFICIS I 
COMERCIALS.   
 



 

2.1 Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a hotels, farmàcies, 
clíniques, locals comercials i empreses per aparcament exclusiu de serveis al 
client o prohibició d’estacionament. 

 
                   Per any i per cada m.l. o fracció  
                      . Carrers de 1a. categoria i Especials             110,10 € 
                      . Carrers de 2a. categoria     93,65 € 
                      . Carrers de 3a. i 4a. categoria    71,60 € 
 
A la reserva d’espai permanent a la via pública a favor d’una farmàcia i Centre Mèdic o 
sanitari, se l’aplicarà una bonificació del 40 %. 
 
Secció 3a. RESERVA ESPECIAL DE PARADA EN LES VIES PÚBLIQUES I 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC, CONCEDIT A DETERMINADES PERSONES, PER A LA 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS DAVANT DE L’OBRA DE 
CONSTRUCCIÓ, DE REFORMES O ENDERROCS D’IMMOBLES.    
 
   Per 1 any i per m.l. o fracció 
     .   Carrers de 1a. categoria i Especials    88,00 € 
     .   Carrers de 2a. categoria     52,15 € 
     .   Carrers de 3a. i 4a. categoria     32,85 € 
 

Secció 4a. ALTRES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA   Autoritzacions per tallar 
carrers amb motiu d’obres particulars, operacions de càrrega i descàrrega, 
revetlles i altres activitats: 

- En carrers de categories especial i 1a, per hora o fracció               30,85 € 

- En carrers de categories 2a i 3a, per hora i fracció                          20,55 € 

- En la resta de carrers, per hora o fracció                                         15,40 € 

La taxa es reduirà en un 50 % quan només es talli parcialment el carrer. 

Si aquest tall afecta al trànsit del transport públic de viatgers hi haurà un increment del 
100 % de la taxa abans referida. 

a) Ocupació d’espais a la via pública amb motiu d’obres particulars, operacions de 
càrrega i descàrrega especial i altres activitats: 

- En carrers de categories especial i 1a,  

   per hora o fracció fins a 10 metres                                                20,55 € 

- En carrers de categories 2a i 3a, per hora o fracció, fins a 10 metres     12,35 €   

- En la resta de carrers, per hora o fracció, fina a 10 metres                        8,20 € 

En ocupacions de més de 10 metres hi haurà un increment del 50 % de la taxa abans 
referida per cada 10 metres o fracció. 

La reserva correspon al sol·licitant, si bé la policia local col·laborarà en allò que sigui 
possible. El desplaçament de vehicles estacionats i l’actuació continuada de la policia 
local comportarà el cobrament de les taxes corresponents. 

b) Ocupació de la via pública amb motiu d’activitats diverses (dia): 



 

Parcs, jardins i altres espais d’ús públic, per dia o fracció                                  123,35 € 

En carrers de categories especial i 1a, per dia o fracció, fins a 10 metres         123,35 € 

En carrers de categories 2a i 3a, per dia o fracció, fins a 10 metres                  102,80 € 

En la resta de carrers per dia o fracció, fins a 10 metres                                      82,25 € 

En ocupacions de més de 10 metres hi haurà un increment del 50 % de la taxa abans 
referida per cada 10 metres o fracció. 

Si aquesta ocupació de la via pública comporta la necessitat de fer desviaments del 
trànsit la taxa s’incrementarà en un 50 % sobre els barems anteriors. L’increment serà 
d’un 100 % en cas que afecti al transport públic de passatgers. 

 

GRUP V.- PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN 
DETERMINADES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS: 
 

-1r. Concepte   

Estacionament de vehicle:                                                            Proposta 2008              
   15 minuts (mínim)                        0,25 € 
   30 minuts                        0,55 € 
   60 minuts                        1,15 € 
   90 minuts                        1,65 € 
 120 minuts                        2,20 € 
Anul·lació de denúncia                        6,15 € 
 
 
Article 7è. NORMES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ  
 
Per regla general el pagament de les taxes s’exigirà en règim d’autoliquidació en el 
moment de la presentació de la sol·licitud de l’autorització per l’aprofitament especial o 
ús privatiu del domini públic local. 
 
Respecte a cadascun dels Grups que integren el fet imposable de la taxa que figuren 
en l’article 2n. de la present ordenança, el procediment serà el següent: 
 
GRUP I 
 
SOL·LICITUD:Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de 
sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les 
tarifes establertes. 
 
La sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
GRUP II 
 
SOL·LICITUD: Les persones interessades en la concessió de l’aprofitament hauran de 
sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el dipòsit previ segons les 
tarifes establertes. 



 

 
La sol·licitud es farà en el model d’instància que a aquests efectes estableixi 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El serveis tècnics comprovaran i investigaran 
les declaracions formulades. 
 
PAGAMENT: El pagament d’aquestes taxes es realitzarà per ingrés directe en la Caixa 
municipal quan es tracti de concessions de nous aprofitaments. Quan es tracti de 
concessions que ja han estat autoritzades i prorrogades s’inclouran en els padrons o 
matrícules d’aquestes taxes i s’ingressaran en els períodes que es fixin. En el cas de 
noves concessions es prorratejaran per trimestres. Als efectes de determinació del 
preu,  la temporada es considerarà equivalent a 2 trimestres. 
 
CONVENIS: L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, després de la petició dels 
interessats, ja siguin entitats, gremis o qualsevol altra classe de col·lectius, podrà 
concertar convenis per al pagament de les taxes a que facin referència els espais per 
a fires o parades de venda en la via pública. 
 
GRUP III 
 
Les persones interessades en la sol·licitud d’aprofitament especial de la vorera 
mitjançant gual hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent i realitzar el 
dipòsit previ de la taxa. El període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici i cessament de l’aprofitament especial en que la quota tributària anual 
es prorratejarà per semestres en el cas de la taxa per entrada de vehicles a través de 
les voreres, o per trimestres en el cas de reserves de la via pública. 
 
GRUP IV 
 
El pagament d’aquesta taxa és previ a l’inici de l’estacionament del vehicle i es 
realitzarà mitjançant la targeta obtinguda en el aparells de parquímetres situats a les 
zones d’estacionament. Per tal d’acreditar aquest pagament, la targeta s’haurà 
d’exhibir en la part anterior del parabrises, de manera que sigui totalment visible des 
de l’exterior. 
 

APROVACIÓ 
 
La present Ordenança Fiscal, que consta de set articles fou aprovada definitivament pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 21 de desembre de 2007 i regirà a partir de 
l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 



 

ANNEX DE CATEGORIES DE CARRERS 
ENTRADA DE VEHICLES A EDIFICIS O TERRENYS PARTICULARS –GUALS- 

 
 
 
CATEGORIA ESPECIAL 
 

avinguda  d' ALFONS SALA 
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 001 al 019) 
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 002 al 020) 
plaça  AUGUSTA 
plaça de BARCELONA 
carrer del CARME 
carrer dels CASTILLEJOS 
rambla del CELLER (del 125 al 999) 
plaça del DOCTOR GALTES 
carrer de l' ENDAVALLADA 
carrer de FRANCESC MORAGAS 
carrer de GORINA 
carrer de LLUIS COMPANYS 
plaça de LLUIS MILLET 
plaça de MAGÍ BARTRALOT 
carrer  MAJOR 
plaça d' OCTAVIA 
plaça de PERE SAN 
carrer dels POUS 
plaça dels QUATRE CANTONS 
plaça del REI 
plaça del REI JOAN CARLES I 
rambla de RIBATALLADA 
avinguda de RIUS I TAULET (del 001 al 051) 
avinguda de RIUS I TAULET (del 002 al 022) 
carrer de SANT ANTONI 
passatge de SANT ANTONI 
carrer de SANT DOMENEC 
carrer de SANT ESTEVE 
carrer de SANT JORDI 
passeig de SANT MAGI 
carrer de SANT RAMON 
carrer de SANTA MARIA 
carrer de SANTIAGO RUSIÑOL 
carrer del SOL 
carrer de la SORT 
carrer de la TORRE 
carrer de VALLDOREIX 
carrer de VICTOR HUGO 

 



 

CATEGORIA PRIMERA 
 

baixada de l' ALBA 
plaça de l' ALCALDE MAGI BARTRALOT 
carrer de BALMES 
carrer de BORRELL 
rambla de CAN MORA 
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 001 al 009) 
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 002 al 008) 
carrer de CASTELLVI 
avinguda de CATALUNYA 
passatge del CELLER 
rambla del CELLER (del 001 al 123) 
avinguda de CERDANYOLA (del 001 al 071) 
avinguda de CERDANYOLA (del 002 al 068) 
avinguda de CERDANYOLA (del 070 al 998) 
avinguda de CERDANYOLA (del 073 al 999) 
plaça d'En COLL 
camí del COLOMER 
carrer de la CREU 
passeig de la CREU 
carrer de CRISTÒFOL COLOM 
carrer de CRISTOFOR COLOM 
passatge de la DIPUTACIO 
carrer del DOCTOR MURILLO 
carrer de DOMENECH 
carrer dels DOMERS 
carrer de les DOMES 
carrer del DOS DE MAIG (del 001 al 021) 
carrer del DOS DE MAIG (del 002 al 018) 
carrer de l' ESPERANTO 
carrer de la FABRICA 
passatge del GERRER 
carrer de GIRONA 
avinguda de GRÀCIA (del 001 al 009) 
avinguda de GRÀCIA (del 002 al 008) 
carrer de la GRANJA 
carrer de l' HOSPITAL 
carrer de la INDUSTRIA 
carrer de JOSEFINA MASCAREÑAS 
carrer de JOSEP ANSELM CLAVE 
carrer de la LLUNA 
carrer dels MARGES 
carrer de MARTORELL 
carrer del MIGDIA 
plaça del MIL·LENARI 
carrer del MIRADOR 



 

carrer del MONESTIR 
carrer de MONTSERRAT 
carrer d' OBIOLS 
plaça de l' ONZE DE SETEMBRE 
plaça de PEP VENTURA 
plaça del PESSEBRISTA MILLET 
carrer de la PLANA DE L'HOSPITAL 
carrer de RAMON MUNTANER 
carrer de REUS 
carrer de la RIERA 
carrer del ROSSELLO 
passatge del ROSSELLO 
carrer de SABADELL 
carrer de SALLES 
carrer de SANT BARTOMEU 
carrer de SANT BONAVENTURA 
carrer de SANT EDUARD 
plaça de SANT FRANCESC 
carrer de SANT FRANCESC XAVIER 
carrer de SANT JOSEP 
passatge de SANT JULI 
carrer de SANT JULI 
carrer de SANT LLORENÇ 
carrer de SANT MARTI 
carrer de SANT MEDIR 
carrer de SANT PERE 
carrer de SANT PONÇ 
carrer de SANT QUIRZE 
carrer de SANT RAFAEL 
carrer de SANT SALVADOR 
baixada de SANT SEVER 
carrer de SANT TOMAS 
carrer de SANTA ANNA 
carrer de SANTA CLARA 
carrer de SANTA JOAQUIMA 
carrer del TEATRE 
avinguda de la TORRE BLANCA 
passeig de la TORRE BLANCA 
carrer del TORRENT DE LA BOMBA 
carrer del VALLES 
carrer de VILLA (del 001 al 009) 
carrer de VILLA (del 002 al 028) 
carrer de VIÑOLAS 
carrer del XERRIC 

 
 
 



 

CATEGORIA SEGONA 
 

carrer de l' ABAT ARMENGOL 
carrer de l' ABAT BIURE 
plaça de l' ABAT DONADEU 
carrer de l' ABAT ESCARRE 
carrer de l' ABAT GUILLEM D'AVINYO 
carrer de l' ABAT GUITART 
carrer de l' ABAT MARCET 
carrer d' ABELLA 
carrer d' ADRIA GUAL 
avinguda de l' ALCALDE BARNILS 
carrer d' ALFONS EL MAGNANIM 
carrer d' ALVAREZ 
carrer d' AMAT 
carrer de l' ANDANA 
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 021 al 999) 
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 022 al 998) 
passeig d' ANTONI GAUDI 
carrer d' ANTONI ROVIRA I VIRGILI 
carrer d' ARIBAU 
carrer d' ARISTIDES MAILLOL 
carrer d' ARNAU CADELL 
carrer d' AULADELL 
carrer d' AURELI CAPMANY 
plaça de BACH 
carrer de BARCELONA 
carrer de BELLATERRA 
carrer de BERGA 
carrer de BERGARA 
carrer de BERNAT DESCLOT 
carrer de BONAVENTURA CARLES ARIBAU 
carrer de CALDES I ARUS 
camí de CAN GATXET 
avinguda de CAN PICANYOL 
avinguda de CAN VULPALLERES 
carrer del CANIGO 
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 010 al 998) 
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 011 al 999) 
carrer de CARDONA 
passatge del CARME 
carrer de CARRASCO I FORMIGUERA 
avinguda del CARRIL (del 002 al 048) 
carrer de CESAR MARTINELL 
carrer de CHOPIN 
carrer de CLEMENTINA ARDERIU 
carrer de COMAS I SOLA 



 

avinguda de les CORTS CATALANES 
carrer de COSTA I LLOBERA 
camí  de la CREU 
plaça de la CREU DE COLL FAVA 
plaça del DOCTOR GARRIGA 
carrer de DOMENEC ORISTRELL 
passeig de DOMENECH I MONTANER 
carrer del DOS DE MAIG (del 020 al 998) 
carrer del DOS DE MAIG (del 023 al 999) 
carrer d' ELIES ROGENT 
carrer d' ELISENDA RIBATALLADA 
avinguda de l' ENLLAÇ 
carrer d' ENRIC SAGNIER 
carrer de l' ERMITA 
carrer de les ESCALETES 
carrer de les ESCOLES 
carrer d' ESTAPE 
carrer d' ESTEVE PILA 
plaça dels ESTRETS 
carrer d' EUGENI CANAS 
carrer d' EUGENI D'ORS 
carrer de FERRAN ROMEU 
carrer de FERRAN SOLDEVILA 
carrer de FONT I FERRER 
carrer de FRANCESC CABANAS ALIBAU 
passeig de FRANCESC MACIA 
carrer de FRANCESC VILA 
carrer de FREDERIC MOMPOU 
plaça de GABRIEL FERRATER 
avinguda de GRÀCIA (del 010 al 999) 
avinguda de GRÀCIA (del 012 al 998) 
avinguda de GRAELLS 
carrer de GRANOLLERS 
carrer d' IGUALADA 
carrer d' ILDEFONS CERDA 
carrer d' ISIDRE NONELL 
carrer de JAUME I 
carrer de JAUME PERICH 
rambla de JAUME SABAT 
carrer de JAUME VICENS I VIVES 
carrer de JOAN ALCOVER 
carrer de JOAN AMADES 
carrer de JOAN MARAGALL 
carrer de JOAN MIRO 
carrer de JOAN OLIVER 
carrer de JOAN REBULL 
carrer de JOAN REGLA 



 

carrer de JOAN SALVAT-PAPASSEIT 
carrer de JOAN XXIII 
carrer de JOSEP CARNER 
carrer de JOSEP CLARA 
carrer de JOSEP COMAS I SOLÀ 
carrer de JOSEP LLIMONA 
carrer de JOSEP MARIA SERT 
carrer de JOSEP PALLACH 
carrer de JOSEP PLA 
plaça de JOSEP PLAYA 
carrer de JOSEP PUIG I CADAFALCH 
carrer de JOSEP SALA I GENER 
carrer de JOSEP VICENÇ FOIX 
carrer de JOSEP VIDAL I GRANES 
carrer de LA GARRIGA 
plaça de LA UNIO 
carrer de LLACERES 
passeig de LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
carrer de LOLA ANGLADA 
carrer de MANEL FARRES 
carrer de MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA 
carrer de MANUEL FARRÉS 
carrer de MARIA BENLLIURE 
carrer de MARIA MANENT 
carrer de MARIA VAYREDA 
carrer de MARINE 
carrer de MARIUS TORRES 
carrer de MARTI L'HUMA 
plaça del MAS ROIG 
carrer de MERCE RODOREDA 
carrer dels MESTRES 
carrer de la MINA 
carrer de MIQUEL COSTA I LLOBERA 
plaça de MIQUEL ROS 
carrer de MIR 
carrer del MONTSENY 
rambla de MOSSEN JULI 
carrer de NOSTRA SRA DEL PILAR 
carrer de PAU CASALS 
carrer de PAU GARGALLO 
carrer de PAU VI 
carrer del PEDRAFORCA 
carrer de PERE SERRA 
carrer de PEREZ GALDOS 
carrer de PEREZ MOYA 
carrer del PI D'EN XANDRI 
carrer del PINYER 



 

carrer de PIUS XI 
carrer del PONT DE CAN VERNET 
carrer de PUIG I CADAFALCH 
plaça de RAFAEL DE CASANOVA 
avinguda de RAGULL (del 001 al 037) 
avinguda de RAGULL (del 002 al 048) 
avinguda de RAGULL (del 039 al 999) 
avinguda de RAGULL (del 050 al 998) 
passatge de RAMIREZ 
carrer de RAMON CASAS 
carrer de RAMON LLULL 
passeig de la RATAPINYADA 
passeig de la RATA-PINYADA 
carrer d' REI ALFONS IV EL MAGNÀNIM 
carrer de REI JAUME I 
carrer de REI MARTI L'HUMA 
rambla de la RIBERA 
avinguda de RIUS I TAULET (del 024 al 998) 
avinguda de RIUS I TAULET (del 053 al 999) 
rambla de RIVERA 
carrer de RODA 
carrer de RODA de TER 
carrer del ROSERAR 
plaça de ROTARY INTERNATIONAL 
carrer de ROVELLAT 
carrer de ROVIRA I VIRGILI 
carrer dels SAFAREIGS 
carrer de SALVADOR DALI 
carrer de SALVADOR ESPRIU 
carrer de SALVAT-PAPASSEIT 
carrer de SANT ADJUTORI 
carrer de SANT CASIMIR 
carrer de SANT CELONI 
carrer del SANT CRIST DE LLACERES 
camí de SANT CUGAT AL PAPIOL 
carrer de SANT EUSEBI 
passatge de SANT FELIU 
carrer de SANT FRANCESC 
carrer de SANT HILARI 
carrer de SANT JAUME 
plaça de SANT JAUME 
plaça de SANT JOAN 
avinguda de SANT JOAN 
carrer de SANT JOAN DE LA CREU 
plaça de SANT JOAQUIM 
carrer de SANT JOSEP ORIOL 
passatge de SANT JULIA 



 

carrer de SANT LLUIS 
passatge de SANT PAU 
carrer de SANT PAU 
passatge de SANT SALVADOR 
carrer de SANT SEBASTIA 
passatge de SANT TIMOTEU 
passatge de SANT VICENÇ DEL BOSC 
carrer de SANTA ENGRACIA 
carrer de SANTA ROSA 
carrer de SANTA TERESA 
carrer de TETUAN 
plaça de TOMAS AYMAT 
carrer del TORRENT DE FERRUSSONS 
carrer del TORRENT D'EN XEP 
carrer de les TRES PLACES 
carrer del TURO DEL PINYER 
passeig de la VALL DE GAUSAC 
carrer de VALLADOLID 
carrer de VALLCARCA 
carrer de VENTURA GASSOL 
carrer de VERDI 
avinguda de la VERGE DE MONTSERRAT 
carrer de VIC 
carrer de VICENÇ CALDES I ARUS 
carrer de VICENS I VIVES 
carrer de VICTOR CATALA 
carrer de VILAFRANCA 
carrer de VILASECA 
carrer de VILLA (del 011 al 999) 
carrer de VILLA (del 030 al 998) 
avinguda de VILLADELPRAT 
passeig de XAVIER AZQUETA 

 
 
CATEGORIA TERCERA 
 

carrer de l' ABAT ODO 
carrer de l' ABAT TEODOR 
carrer de les ABELLES 
passeig de les ACACIES 
passatge d' ADRIA 
carrer d' ADRIA PARDOS 
carrer dels ADVOCATS 
passatge de l' AGRO 
carrer de l' AGUILA 
carrer d' AGUSTÍ PEDRO I PONS 
plaça d' AIGUALLONGA 



 

carrer de les AIGUES DE SABADELL 
carrer de l' AILANT 
carrer d' ALACANT 
carrer de l' ALADERN 
carrer de ALBACETE 
carrer de l' ALBERCOC 
passatge dels ALBERS 
passeig dels ALBERS 
carrer d' ALBERT ROSAS 
avinguda d' ALCALDE RAMON ESCAYOLA 
passatge de l' ALEGRIA 
carrer d' ALELLA 
carrer dels ALPS 
carrer d' ALTEA 
passatge d' ALVAREZ 
passeig de l' ALZINA 
passeig d’ AMETLLER 
carrer d' AMPOSTA 
carrer d' ANDALUSIA 
carrer dels ANDES 
carrer  ANTIC DE CAN BORRULL 
carrer d' ANTONI CABALLE 
avinguda d' ANTONI GRIERA 
carrer dels APENINS 
carrer d' ARAGO 
passeig de l' ARBRE 
plaça dels ARBRES 
carrer d' ARBUCIES 
carrer dels ARBUSTOS 
carrer de l' ARGENTINA 
carretera de l' ARRABASSADA 
carretera de l' ARRABASSADA A LA FLORESTA 
carrer de l' ART 
carrer de l' ASSUTZENA 
carrer d' ASTURIES 
carrer d' ASUNCION 
carrer de l' AURO 
passeig dels AVELLANERS 
carrer de l' AVET 
carrer d' AVILA 
carrer d' AYMERICH 
passeig del BAIXADOR 
rambla del BAIXADOR 
avinguda del BAIXADOR 
carrer del BALADRE 
passatge de BALAGUER 
avinguda de BARCELONA 



 

carrer de la BARCELONETA 
carrer de la BARDISSA 
passatge de BARNADES 
carrer de BASCONIA 
passatge de BATLLORI 
carrer de la BECADA 
carrer de BEETHOVEN 
carrer de BENET DE MOXÓ 
carrer de BERNAT METGE 
avinguda de BILBAO 
carrer del BISBE MORGADES 
carrer de BLASCO IBAÑEZ 
carrer de les BOBINES 
carrer de BOLIVAR 
carrer de BOLIVIA 
carrer de la BONA VISTA 
passatge de BONFILL 
passeig del BOSC 
carrer del BOSC GRAN 
carrer del BRASIL 
carrer del BRILLANT 
carrer del BROLLADOR 
passatge de BROS 
carrer del BRUC 
carrer de BUENOS AIRES 
carrer de BURGOS 
camí de CA N'ABADAL 
camí de CA N'AMETLLER 
avinguda de CA N'ENRIC 
carrer de CABRERA 
passeig dels CAÇADORS 
passeig de la CADERNERA 
carrer de CADIS 
passeig de CALADO 
carrer de la CALANDRIA 
carrer de CALDES 
carrer de CALDES DE MONTBUI 
passeig de les CAMELIES 
carrer  de CAMPANYA 
carrer de CAMPOAMOR 
rambla de CAN BELL 
camí de CAN BELLET 
passatge de CAN BORD 
avinguda de CAN BORRULL 
passatge de CAN BROU 
avinguda de CAN BUSQUETS 
drecera de CAN BUSQUETS 



 

avinguda de CAN CABASSA 
camí de CAN CABASSA 
camí de CAN CADENA 
plaça de CAN CADENA 
camí de CAN CAMPDERROS 
camí de CAN CANYAMERES 
camí de CAN CODONYERS 
avinguda de CAN CORTES 
camí de CAN FATJO DELS AURONS 
avinguda de CAN FONTANALS 
camí de CAN GRAELLS 
camí de CAN JANE 
camí de CAN LLOBET 
carrer de CAN LLOBET 
camí de CAN MAGI 
avinguda de CAN MAGI 
camí de CAN MAJO 
camí de CAN MARCET 
camí de CAN MENTA 
camí de CAN MINGUET 
avinguda de CAN MONMANY 
passeig de CAN MORA 
camí de CAN PAGAN 
camí de CAN RABELLA 
carrer de CAN RABELLA 
camí de CAN ROCA 
camí de CAN SOLA 
avinguda de CAN TRABAL 
carrer de la CAN VASCONCEL 
camí de CAN VERNET 
camí de CAN VILALLONGA 
avinguda del CANADA 
carrer del CANAL DE LA MANEGA 
carrer del CANAL DE SUEZ 
carrer del CANARI 
carrer del CANEM 
camí de la CAPELLA 
passeig de la CAPELLA 
carrer de la CAPELLA DE SANT JOAN 
passatge del CAQUI 
passeig del CAQUI 
carrer del CARDENAL CISNEROS 
carrer de la CARENA 
carrer de CARLES RIBA 
carrer de CARLOS MELLA 
avinguda del CARRIL (del 050 al 998) 
camí de la CASA VASCONCEL 



 

carrer del CASALOT 
carrer del CASINO 
passeig del CASTANYER 
avinguda del CASTELLOT 
carrer de la CATALPA 
plaça de CATALUNYA 
carrer de la CEDRELA 
drecera  CENTRAL 
plaça del CENTRE 
plaça del CENTRE CULTURAL 
carrer de CERCIS 
carrer de la CERDANYA 
carrer de CERVANTES 
plaça de CHARLIE RIVEL 
carrer del CICLO 
passeig del CIRERER 
carrer del CIRERER D'ARBOÇ 
passatge del CLAVELL 
passeig del CLAVELL 
carrer dels COCOS 
carrer de la COGULLADA 
passatge del COLIBRI 
camí de COLL FAVA 
avinguda de COLLSEROLA 
carrer del COLOM 
plaça del COLOMAR 
carrer de COLOMBIA 
carrer de la COLOMBINA 
passatge del COLOMER 
camí de la COLONIA MONTSERRAT 
camí de la COLONIA TORRÓ 
carrer de COMTE RAMON BERENGUER I 
carrer de CONCA 
passeig del CONILL 
carrer del CONSOLAT DE MAR 
carrer de CORDOVA 
carrer de CORSEGA 
drecera del COSCOLL 
carrer de la COSTA 
carrer de COSTA RICA 
carrer de la COSTER 
passatge del COT 
passeig del CREPUSCLE 
passeig del CRISANTEM 
camí del CRIST TREBALLADOR 
carrer de CUPRE 
passeig de la DALIA 



 

passatge de DALMAU 
carrer de DALMAU 
carrer del DANUBI 
carrer del DIAMANT 
carrer de DINAMARCA 
carrer del DIPOSIT 
passatge del DIPOSIT 
carrer de la DIPUTACIO 
plaça del DOCTOR VILLAR 
carrer de les DRASSANES 
carrer d' EDUARD MARIA BALCELLS 
carrer d' EIVISSA 
carrer de EL GRECO 
carrer d' EL SALVADOR 
carrer de l' ELEFANT 
avinguda d' EMETERIO ESCUDERO 
carrer dels ENAMORATS 
carrer de l' ENFILADISSA 
carrer d' ENRIC GRANADOS 
carrer d' ENRIC LANFRANCO 
carrer de l' ENTRONCAMENT 
carrer de l' EQUADOR 
carrer de les ESCALES DE TARRUELL 
carrer de l' ESGLESIA 
plaça d' ESPANYA 
passeig de l' ESPARVER 
carrer de l' ESPORT 
carrer de l' ESQUIROL 
avinguda de l' ESTACIO 
plaça de l' ESTACIO 
carrer de l' ESTEL 
carrer de l' ESTEPA 
carrer de l' ESTRET DE DARDANELS 
carrer de l' ESTRET DE GIBRALTAR 
carrer de l' ESTRET DE MESSINA 
passatge de l' EUCALIPTUS 
avinguda d' EUROPA 
carrer d' EUSEBI ARNAU 
carrer de l' EVEREST 
drecera de l' EVONIM 
carrer del FAISA 
carrer del FARIGOLAR 
carrer de FEDANCI 
carrer de FERRAN 
carrer de FERRER I GUARDIA 
passatge de la FIGUERA 
carrer de les FILIPINES 



 

carrer de les FLORS 
carrer de FOLCH I TORRES 
carrer del FONOLL 
passeig de la FONT 
passatge de la FONT DE MARIA LLUISA 
passatge de la FONT DE SANT RAFAEL 
carrer de la FONT DEL FUMET 
camí de la FONT DEL FUMET 
carrer de la FONT D'EN SALADRIGUES 
carrer de la FONT RICA 
plaça de la FONT XICA 
carrer de FORMENTERA 
carrer de FORMOSA 
carrer de FORTUNY 
carrer del FOSSAR DE LES MORERES 
carrer de FRA LUIS DE LEON 
avinguda de FRANCESC MARGENAT 
carrer de FRANCESC VIÑAS 
carrer de FREDERIC MARES 
passatge de FREIXAS 
passatge de FREIXES 
carrer de FUERTEVENTURA 
passatge del FUMET 
carrer de FUSTER I SERRACANT 
carrer de GABRIEL FERRATE 
passeig del GAFARRO 
carrer de GALICIA 
passeig de la GARDENIA 
passeig de la GARSA 
carrer de la GAVETA 
carrer del GENERAL PRIM 
avinguda de la GENERALITAT 
passeig del GERANI 
carrer de GIJON 
carrer del GINEBRO 
carrer del GINJOLER 
passatge del GIRA-SOL 
carrer de la GLA 
passatge del GLADIOL 
carrer del GOLF DE BISCAIA 
passatge del GOLF DE BISCAIA 
carrer del GOLF DE BOTNIA 
carrer del GOLF DE CADIS 
carrer del GOLF DE CALIFORNIA 
carrer del GOLF DE MEXIC 
carrer del GOLF DE ROSES 
carrer del GOLF DE VALENCIA 



 

carrer de la GOMERA 
carrer d'En GORDI 
carrer de GOYA 
carrer de les GRACIES 
carrer de GRANADA 
carrer de la GRIVA 
carrer de GUADALAJARA 
passeig de la GUINEU 
carrer de GUIPUSCOA 
avinguda de GUIX BORRULL 
carrer del GURUGU 
carrer d' HAITI 
carrer de l' HIPICA 
passeig de l' HORTENSIA 
plaça de l' HORTET SOLE 
carrer de l' HORTET SOLE 
carrer de l' IDEAL 
carrer de les ILLES MEDES 
carrer de l' INFANT 
ronda    INTERPOLAR 
carrer d' IRUN 
carrer de JAEN 
rambla del JARDI 
passatge del JARDINER 
carrer de JAVA 
avinguda de JOAN BORRAS 
plaça de JOAN BORRAS 
carrer de JOAN BUSCALLA 
carrer de JOAN COROMINES 
plaça de JOAN GASSO 
plaça de JOAN MAJOR 
carrer de JOAN PLANAS 
carrer de JOANOT MARTORELL 
carrer de JOAQUIM BLUME 
passeig de JOSE IBAÑEZ OLUCHA 
carrer de JOSEP M. FOLCH I TORRES 
carrer de JOSEP MARIA DE SAGARRA 
carrer de JOSEP TRUETA 
carrer del JULIVERT 
carrer de LA CORUNYA 
carretera de LA FLORESTA 
passeig de LA FLORESTA 
passatge de LA GARRIGA 
avinguda de LA GUINARDERA 
camí de LA GUINARDERA 
carrer de LA PLATA 
avinguda de la LAIETANIA 



 

carrer de LANZAROTE 
carrer de LAS PALMAS 
carrer de LEON 
carrer de LEON DE GREDOS 
carrer de LEPANT 
carrer de LES PLANES 
passeig de L'HAVANA 
passatge del LILA 
carrer de la LLEBRE 
carrer de LLEIDA 
passeig del LLESSAMI 
carrer del LLI 
passatge de la LLIMONA 
carrer de LUGO 
carrer de LUZON 
avinguda de MADRID 
passeig de la MAGNOLIA 
carrer  MAJOR DE LA FLORESTA 
carrer  MALLORCA 
carrer de la MALVA REIAL 
carrer del MALVI 
passatge del MAR BLANC 
carrer del MAR DE LA XINA 
carrer del MAR DEL NORD 
carrer del MAR DEL SUD 
carrer del MAR EGEO 
carrer del MAR NEGRE 
carrer de MARCOS REDONDO 
carrer de MARGARIT 
passeig de la MARISCOTA 
carrer dels MARS DEL SUD 
camí del MAS DEL BOSC 
avinguda del MAS FUSTER 
plaça del MAS GENER 
avinguda del MAS GENER 
passeig del MAS ROIG 
camí del MAS ROIG AL MAS FUSTER 
plaça de la MATA 
carrer de la MATA (VALLDOREIX) 
carrer de MENDEZ NUÑEZ 
avinguda de MENENDEZ PELAYO 
carrer de MENORCA 
carrer de la MENTA 
passatge de la MENTA 
carrer del MERCAT 
carrer de MERCE CAPSIR 
passeig de la MERLA 



 

passeig de la MESTRA CASESNOVES 
avinguda del MESTRE ALFONS 
carrer de MEXIC 
passeig de la MIMOSA 
avinguda de les MINES 
drecera de les MINES 
carrer de MIQUEL ANGEL 
passatge de MIQUEL BLAY 
passatge de MIRALLES 
passatge de la MIRANDA 
carrer de la MIRANDA DE MONTSERRAT 
carrer de la MIRANDA DEL VALLES 
carrer de MIRA-SOL 
plaça de MIRA-SOL 
carrer del MOLI DE VALLDOREIX 
carretera de MOLINS DE REI A CALDES 
carrer del MONESTIR DE BAGES 
carrer del MONESTIR DE BESALU 
carrer del MONESTIR DE VILABELTRAN 
carrer del MONESTIR DE VILABERTRAN 
carrer de MONT BLANC 
carrer de MONTBLANC 
carrer de MONTEVIDEO 
carrer de MONTJUIC 
avinguda del MONTSENY 
plaça de MONTSERRAT 
avinguda de MONTSERRAT ROIG 
carrer de la MORENETA DE MONTSERRAT 
passeig de la MORERA 
carrer de MORET 
avinguda de MOSSEN JACINT VERDAGUER 
rambla de MOSSEN JACINT VERDAGUER 
carrer de MOZART 
passatge de MUNERA 
passeig de la MUNTANYA 
carrer de la MUNTANYA 
passatge de MUNUERA 
carrer de MURILLO 
passatge de MUSELLA 
carrer de MUSELLA 
carrer de NARCÍS MONTURIOL 
passeig del NARD 
carrer de NAVARRA 
passatge del NENUFAR 
carrer del NENUFAR 
carrer de NICARAGUA 
carrer de NICOLAU RUBIO I TUDURI 



 

carrer del NIU GUERRER 
passeig de la NOGUERA 
passatge de la NOGUERA 
ronda del NORD 
carrer de NOSTRA SRA DELS ANGELS 
carrer  NOU DE LA FLORESTA 
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO-b- 01 DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO-b- 02 DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO-b- 03 DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO-b- 04 DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO-b- 05 DE CAN SANT JOAN 
carrer de NÚMERO-b- 06 DE CAN SANT JOAN 
carrer de NURIA 
carrer de l' OCEA ATLANTIC 
carrer de l' OCEA GLACIAL 
carrer de l' OCEA INDIC 
carrer de l' OCEA PACIFIC 
carrer dels OCELLS 
plaça dels OCELLS 
passeig d' OLABARRIA 
carrer d' OLIMPIA 
plaça de les OLIVERES 
carrer d' OLORDA 
passeig de l' OM 
carrer de les ONES 
passatge de les ONES 
plaça de les ONES 
carrer de l' OR 
carrer d' ORDAL 
passeig de l' ORENETA 
carrer de l' ORENGA 
carrer d' ORENSE 
carrer d' ORIENT 
passatge de l' ORIOL 
passeig de l' ORQUIDIA 
carrer d' OSCA 
carrer de PABLO PICASSO 
carrer de PAHISSA 
avinguda dels PAISOS CATALANS 
carrer de la PALMERA 
passatge de PALMIRA 



 

carrer de PAMPLONA 
carrer de PANAMA 
carrer de les PAPALLONES 
carrer del PARC 
passeig del PARDAL 
drecera de PARDOS 
carrer del PARE MIQUEL BATLLORI 
passatge de PARES 
carrer del PAS DE L'ESTACIO 
carrer de la PAU 
carrer de PAU VILA 
carrer de la PAULONIA 
carrer de PEARSON 
passatge de PEARSON 
camí de la PEDRERA 
carrer de PEDRO I PONS 
passeig del PENSAMENT 
passeig de la PEONIA 
passeig de les PERDIUS 
carrer de PERE MAS 
drecera de PERE PLANAS 
avinguda de PERE PLANAS 
plaça de PERE PLANAS 
carrer del PERU 
carrer del PESCADOR 
carrer de PICASSO 
carrer del PIERROT 
carrer del PIGOT 
ronda del PINAR 
plaça dels PINS 
passeig del PINSA 
carrer de PINTOR EL GRECO 
carrer de PINTOR GOYA 
carrer de PINTOR MURILLO 
passeig de PINTOR ROMERO  
carrer de PINTOR SALCILLO 
carrer de la PINYA 
carrer dels PIRINEUS 
passeig de la PISCINA 
avinguda de la PISCINA 
carrer  de la PISCINA 
carrer de PIUS FONT I QUER 
passatge del PLA 
carrer del PLA 
carrer del PLA DE LA PAGESA 
avinguda del PLA DEL VINYET 
carrer de la PLANA 



 

carrer del PLANETA 
passatge del PLATAN 
carrer del PLATI 
passeig dels POLLANCRES 
carrer de POMPEU FABRA 
plaça de POMPEU FABRA 
carrer de PONENT 
drecera de PONENT 
plaça de PONENT 
carrer del PONT 
plaça del PONT DEL DIARI 
carrer de PONTEVEDRA 
passatge del PORT 
plaça dels PORTERS 
passeig del PRAT 
carrer de PRAT DE LA RIBA 
passeig del PRESSEC 
carrer del PRINCEP 
carrer de PUJOL 
carrer del PUJOLAR 
carrer de la QUADRA DE CANALS 
carrer dels QUATRE VENTS 
carretera de la RABASSADA 
carretera de la RABASSADA A LA FLORESTA 
plaça del RABASSALET 
camí del RABASSALET 
carrer de RAFAEL CASTANYER 
plaça de RAFAEL CASTANYER 
passatge del RAM 
carrer de RAMON BERENGUER I 
avinguda de RAMON ESCAYOLA 
carrer del RIN 
carrer de RIUS FONT I QUER 
carrer del ROINE 
passeig de ROMERO DE TORRES 
avinguda de les ROQUETES (del 001 al 035) 
avinguda de les ROQUETES (del 002 al 998) 
avinguda de les ROQUETES (del 037 al 999) 
carrer de ROSA MARINE 
carrer del ROSARI 
carrer de ROSAS 
passeig de la ROSELLA 
passeig del ROSER 
passeig del ROSSINYOL 
passeig del ROURE 
passatge del ROURE 
carretera de RUBI 



 

passeig de RUBI 
plaça de RUBIES 
passatge de RUBIES 
carrer de RUBIO I TUDURI 
carrer de la RUDA 
carrer del RUSC 
carrer del SAFIR 
passatge de SAGUES 
passatge de SALADRIGUES 
carrer de SALAMANCA 
carrer de SALCILLO 
avinguda de la SALUT 
camí de la SALUT 
passatge de la SALUT 
passeig del SALZE 
passatge del SANATORI FUMET 
carrer del SANDAL 
carrer de SANT ALBERT 
carrer de SANT CRISTOFOR 
plaça de SANT CUGAT 
carrer de SANT CUGAT 
carrer de SANT FRANCESC D'ASSIS 
carrer de SANT IGNASI DE LOIOLA 
avinguda de SANT JOSEP 
polígon de SANT MAMET 
camí de SANT MEDIR 
carrer de SANTA EULALIA 
carrer de SANTA GEMMA 
carrer de SANTA ISABEL 
carrer de SANTA MARIA DE CAMPANYA 
carrer de SANTA RITA 
carrer de SANTANDER 
carrer de les SANTJOANISTES 
carrer de SARAGOSSA 
carrer de les SARDANES 
carrer de SARDENYA 
carrer de SARRIA 
carrer del SAUC 
carrer de SEBASTIA ALTET 
passatge de SEGALA 
passeig de la SELVA 
carrer del SENA 
passeig de SEVILLA 
carrer de SICILIA 
passeig del SOL 
carrer de SOLA 
carrer de la SOLEDAT 



 

carrer de SOLSONA 
carrer de SORIA 
carrer de STRAUSS 
carrer del TAMESI 
carrer de TANGER 
carrer de TARRAGONA 
avinguda de TARRUELL 
carrer de TENERIFE 
carrer de TEROL 
carrer dels TERRISSERS 
carrer del TIBER 
carrer del TIBIDABO 
carrer del TIGRE 
passeig dels TIL·LERS 
carrer de TOLEDO 
carrer del TOPAZI 
carrer del TORD 
camí de la TORRE NEGRA 
carrer del TORRENT D'ALERAN 
rambla del TORRENT D'EN XANDRI 
carrer de la TORTORA 
passeig del TOSSAL 
plaça del TRANSVAAL 
carrer de les TROANES 
carrer del TROBADOR 
passeig de la TULIPA 
carrer del TURO 
carrer del TURO DEL FUMET 
carrer del TURO DEL SOL 
carrer dels URALS 
carrer de l' URUGUAI 
passeig de la VALL 
avinguda de la VALL D'OR 
passatge de la VALL D'OR 
carrer de VALLDAURA 
passeig de VALLDOREIX 
carrer del VALLESPIR 
carrer de VALLSECA 
carretera de VALLVIDRERA 
drecera de VALLVIDRERA 
carrer de VALLVIDRERA 
carretera de VALLVIDRERA A SANT CUGAT 
carrer de VALPARAISO 
carrer de VENEÇUELA 
passatge de VERDAGUER 
carrer de VERDAGUER 
passeig del VERDUM 



 

camí de la VERGE DEL ROSER 
avinguda de la VIA AUGUSTA 
avinguda del VIAL PERIFERIC DE MIRASOL 
plaça de VICTOR BALAGUER 
carrer de la VICTÒRIA 
carrer de VIGO 
carrer de la VIMETERA 
carrer de les VIOLETES 
carrer de VITORIA 
carrer del VOLCA 
passeig del VOLTOR 
plaça de XAVIER CUGAT 
passeig del XIPRER 

 
 
CATEGORIA QUARTA 
 
Tots els carrers no especificats en cap altra categoria. A títol informatiu correspon a: 
 

carrer d' A DE CAN CALOPA 
passatge de les AIGUES DE SABADELL 
carrer d' ALEXANDRE EL GRAN 
carrer de l’ ANOIA 
carrer d’ ANTONI PUIGVERT 
carrer d’ ARNAU DE VILANOVA 
camí d' ASPANIAS 
carrer   B DE CAN CALOPA 
carrer de BAGES 
carrer del BAMBU 
carrer del BESOS 
carrer del CADI 
carrer del CALVARI 
camí  de CAN BARATA 
carrer de CAN BARATA 
passeig de CAN BARATA 
camí de CAN BARBA 
camí de CAN BOBA 
camí de CAN BORRELL 
camí de CAN CALDERS 
carrer de CAN CALOPA 
camí de CAN CAMPS 
camí de CAN CASES 
camí de CAN CUSO 
camí de CAN FLO 
camí de CAN GORDI 
carrer de CAN MATES 
camí de CAN TIRAIRAS 
passeig de la CARENA 



 

plaça del COLL DE CREU D'EN BLAU 
plaça del COLL DE LA CREU D'EN BLAU 
carrer del COMTE 
passatge de les DELICIES 
passeig del DESERT 
carrer del DOCTOR MODREGO 
carrer del DOCTOR PILA 
carrer de l’ EBRE 
carrer de l’ EMPORDA 
carrer de l' ESPARREC 
carrer de la FONT 
passatge de la FONT 
camí de la FONT DE L'ERMETA 
carrer de la FONT DEL REI 
camí de la FONT D'EN PASSARET 
carrer del GARRAF 
carrer de la GARROTXA 
carrer d’ IGNASI BARRAQUER 
carrer de JOSEP VALLS 
passatge del LLAC 
avinguda del LLAC 
carrer del LLENTISCLE 
carrer de LLOBREGAT 
carrer de la LLUM 
carrer  MAJOR DEL RECTORET 
carrer del MARESME 
carrer de MARIA ANTONIA 
camí del MAS FORTUNY 
carrer de MERCE VILARET 
carrer de MIQUEL SERVET 
carrer del MOLI DE LES PLANES 
camí dels MONJOS 
carrer del MONTSIA 
carrer de NOSTRA SRA DE L'ESTRADA 
carrer  NUMERO-a- 01 DE CAN BARATA 
carrer  NUMERO-a- 02 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 03 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 04 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 05 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 06 DE CAN BARATA 
carrer de NÚMERO-a- 07 DE CAN BARATA 
carrer de NÚMERO-a- 08 DE CAN BARATA 
carrer  NUMERO-a- 09 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 10 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 11 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 12 DE CAN BARATA 
carrer  NUMERO-a- 13 DE CAN BARATA 



 

carrer   NUMERO-a- 14 DE CAN BARATA 
carrer de NUMERO-a- 15 DE CAN BARATA 
carrer   NUMERO-a- 16 DE CAN BARATA 
carrer d' OSONA 
passatge del PI 
camí del PICADOR 
camí del PINYER 
carrer del PLA DE L'ESTANY 
carrer del PRIORAT 
carrer del RIPOLLES 
carrer de SABINA CANYAMERAS 
carrer del SANATORI 
camí del SANT CRIST 
camí de SANT CUGAT A SABADELL 
carretera de la SANTA CREU D'OLORDA 
carrer de la SEGARRA 
carrer del SEGRE 
carrer del SEGRIA 
carrer de la SERPENTINA 
avinguda de SOL I AIRE 
carrer del TER 
carrer del TORRENT 
passeig del TORRENT 
camí  VELL DE SABADELL 
passatge de la VERONICA 
carrer de la VERONICA 
passatge de la VISTA ALEGRE 
carrer de la VISTA ALEGRE 
carrer de la VISTA RICA 
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TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT 
 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses 
explotadores de serveis de subministrament, que es regeix per aquesta ordenança 
fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveuen els articles  57, 20 i 24.1 de 
l’esmentat text refós. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment, utilització o aprofitament 
especial del subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals per part d’empreses 
explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o que 
afectin a la generalitat o a una part important del veïnat. 
 
 
2. Es consideraran prestats en el terme municipal tots els serveis que, per la seva 
naturalesa, requereixin de la utilització, gaudiment o aprofitament del subsòl, vol o sòl 
de les vies públiques municipals, encara que la seva facturació es faci a persones o 
entitats residents o domiciliades en altres municipis. 
 
 
Article 3r. COMPATIBILITAT AMB ALTRES EXACCIONS 
 
1. La taxa regulada en aquesta ordenança és compatible amb qualssevol altres taxes 
que puguin establir-se en aquest Municipi per la prestació de serveis o per la 
realització d’activitats de la seva competència, de les que siguin subjectes passius les 
empreses a que es refereix l’article anterior segons el que preveu l’article 24 de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
2. El pagament de la taxa exclou la subjecció a altres taxes que pugessin resultar 
exigibles per la utilització privativa o aprofitament especial constituïts en el subsòl, sòl 
o vol de les vies públiques municipals a favor dels subjectes passius per a la prestació 
dels seus serveis de subministrament. 
 



 

3. La taxa és compatible amb els preus o tarifes que puguin exigir-se com a 
conseqüència de la cessió de l’ús d’infrastructures de titularitat municipal 
específicament destinades o habilitades per a l’estesa de xarxes afectes a serveis de 
subministrament. 
 
4. La taxa és compatible amb l’exigència de les quantitats que han de satisfer els 
contribuents per a reintegrar el cost de les despeses de reconstrucció o de reparació 
del deteriorament o danys que hagin ocasionat al domini públic local, o de les 
indemnitzacions que hagin d’abonar per a compensar els béns destruïts. 
 
 
Article 4r. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT DE LA TAXA 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, tret dels supòsits següents: 

a) Quan s’iniciï l’explotació dels serveis de subministrament en un dia diferent al 
primer de l’any natural, el període impositiu abraçarà des de la data de 
començament de l’activitat fins el final de l’any natural. 

b) Quan finalitzi l’activitat el període abraçarà des del primer dia de l’any natural 
fins el dia del cessament de l’explotació dels serveis de subministrament. 

 
2. La taxa es merita: 

a) Quan es tracti de la utilització o de l’aprofitament del domini públic que hagi de 
ser objecte de concessió o autorització, en el moment de sol·licitar la llicència 
corresponent o, si aquesta no se sol·licita, en la data en que s’iniciï l’explotació 
dels serveis. 

b) Quan es tracti de la utilització o de l’aprofitament del domini ja autoritzats i 
prorrogats, el primer dia del període impositiu. 

c) Quan la utilització o l’aprofitament del domini no requereixin autorització o 
llicència municipal, el dia en que comenci l’explotació dels serveis o el primer 
dia del període impositiu, segons procedeixi. 

 
3. En els supòsits en que l’inici o el final del període impositiu no coincideixin amb els 
de l’any natural, s’exigirà la quota que correspongui, sense cap reducció. 
 
 
Article 5è. SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les empreses 
explotadores de serveis de subministrament d’interès general o que afectin a la 
generalitat o a una part important del veïnat, que gaudeixin, utilitzin o aprofitin 
especialment el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals. En particular, tenen 
aquesta condició les empreses explotadores dels subministraments d’aigua, gas, 
electricitat, serveis de telecomunicacions i, en general, de qualsevol altres 
subministraments que requereixin la utilització de xarxes o instal·lacions esteses o que 
transcorrin pel domini públic local. 
 
2. Les empreses explotadores de serveis a que es refereix l’apartat anterior, tenen la 
condició de contribuents tant si són titulars de les xarxes o instal·lacions a través de les 
quals s’efectuen els subministraments, com si accedeixen a les mateixes en virtut de 
drets d’ús, accés o interconnexió. 



 

3. Tenen la consideració d’empreses explotadores de serveis de subministrament les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 
 
4. L’import d’aquesta taxa no pot ser repercutit als usuaris dels serveis de 
subministrament explotats per les empreses contribuents. 
 
 
Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. La quota tributària és en tot cas, i sense excepció, l’1,5 % dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que els contribuents obtinguin en el període impositiu. 
 
2. Als efectes d’allò que disposa l’apartat anterior, són ingressos bruts procedents de 
la facturació els que obtingui cada contribuent, per tots els conceptes, com a 
contraprestació pels serveis de subministrament prestats en el terme municipal. En tot 
cas formaran part d’aquests ingressos tant els derivats dels serveis de 
subministrament, en ells mateixos considerats, com els que corresponguin a d’altres 
serveis auxiliars o connectats amb ell, inclosos el lloguer de terminals, comptadors o 
altres aparells necessaris per al funcionament correcte dels serveis de 
subministrament, siguin propietat de les empreses o dels usuaris dels serveis ; la seva 
connexió o posada en marxa, el seu manteniment, la seva desconnexió i substitució; i, 
en general, tots els ingressos objecte de facturació per les empreses explotadores dels 
serveis que siguin conseqüència de l’activitat que els és pròpia. 
 
3. Els contribuents que siguin titulars de xarxes esteses en el domini públic local que 
hagin d’acceptar l’accés o ús de les mateixes per altres empreses explotadores de 
serveis de subministrament, han de computar entre els ingressos bruts procedents de 
la seva facturació, les quantitats percebudes en concepte de drets d’accés o 
d’interconnexió que corresponguin a les esmentades xarxes. 
 
4. No tenen la consideració d’ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 
indirectes que gravin els serveis prestats, ni les partides o quantitats cobrades per 
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de les empreses contribuents 
per aquesta taxa. 
 
5. Els contribuents que utilitzin xarxes alienes per a prestar llurs serveis de 
subministrament, deduiran dels seus ingressos bruts les quantitats satisfetes a altres 
empreses en concepte de drets d’accés o d’interconnexió que corresponguin a les 
esmentades xarxes. 
 
6. Les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil queden excloses del règim 
de determinació de la quota tributària previst en els apartats anteriors, sense perjudici 
de la seva subjecció a la taxa tal i com preveuen els apartats posteriors d’aquest 
mateix article. 
 
7. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen 
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les formules 
següents de càlcul. 
 



 

a) Base Imposable
 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic 
pel servei de telefonia mòbil es calcula: 
 
BI = Cmf*Nt+(NH*Cmm) 
 
Essent: 
 
Cmf = consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït 
a la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5 
€/any. 
Nt = Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, que a l’any 2006, és de  34.322 
NH = 90 % del número d’habitants de dret empadronats al Municipi. En l’any   2006  
eren 66.397. 
Cmm = Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a l’any    
2008  és de 290 euros/any 
 
b) Quota bàsica: 
 
La quota bàsica global es determina aplicant 1,4% a la base imposable. 

 
QB = 1,4% s/BI 
 
Quota tributària /operador = CE*QB 
 
Essent:  
 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el 
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
 
El valor de la quota bàsica (QB) per  a 2008 és de 305.849 €. 
 
c) Imputació per a operador
 
Per a  2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són les 
següents: 
      

Operador CE Quota anual 
Telefónica Móviles 46,2% 141.302 € 
Vodafone 29,6%    90.531€ 
Amena 24,10%    73.710 € 

 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici  2007 ha estat diferent. 
En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient 
acreditat per l’obligat tributari. 
 



 

Article 7è. DECLARACIÓ I INGRÉS 
 
Serveis de telefonia mòbil 
 
Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil hauran de presentar 
l’autoliquidació i fer l’ingrés de la quarta part  de la quota resultant del que estableix 
l’article 6.7 d’aquesta ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre. 
 
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva 
declaració en base als paràmetres  establerts en l’article 6.7 i tenint en compte el 
període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2006. 
 
Altres Serveis 
 
1. Respecte als altres serveis de subministraments regulats a l’article 6 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 a la data de 
finalització.. 
 
 2. Es podrà presentar la declaració final l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per 
a cada tipus de 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 6.2 d’aquesta ordenança. L’especificació referida al concepte de 
lloguer, canons o drets d’interconnexió, 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 corresponents a consums 
dels abonats efectuats en el Municipi, 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 presenta 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’indiquin. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segon el que preveu 
l’article 27 de la Llei General Tributària. 
 
6. L’empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA. els 
diferents títols habilitats relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, 



 

no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de 
l’1,9 % dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup Telefónica”, estan subjectes al pagament de la taxa 
regulada en aquesta ordenança.  
 
 
Article 8è. GESTIÓ 
 
Pel que fa a la gestió, liquidació, recaptació , inspecció, infraccions i sancions hom 
s’ajustarà, en tot allò no previst en aquesta ordenança, a allò que disposa l’ ordenança 
General de Gestió, inspecció i recaptació de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, en qui estan delegades les facultats de gestió i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, per acord del Ple Municipal de 18 
de juliol de 2005. 
 
 
Article 9è. 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 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 Tributària, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  
 
Actualització dels paràmetres de l’article 6.7 
 
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 2008. 
 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL 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 reprodueixen 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 



 

modificats i/o substituïts, en el moment en que és produeixi la modificació de preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal, que consta de nou articles, fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada 21 de desembre de 2007 i regirà a partir 
de l'1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
COMERCIALS, PER LA TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES I INFORMES 

COMERCIALS MUNICIPALS I D’ORDENACIÓ EN HORARIS COMERCIALS 
 
 
Article 1r. FONAMENT I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, els 
articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el que 
es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa 
per la tramitació de les llicències d’activitats comercials, per la tramitació de les 
llicències i informes comercials municipals i d’ordenació en horaris comercials, que es 
regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveuen 
els articles  57, 20 i 24.1 de l’esmentat text refós. 
 
 
Article 2n. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tant tècnica com 
administrativa que tendeix a verificar si els establiments comercials en locals 
determinats reuneixen les condicions exigides per la normativa vigent per al seu 
funcionament normal, com a pressupost necessari i previ perquè l’Ajuntament atorgui 
inicialment la llicència comercial, d’acord amb allò que estableix la Llei autonòmica 
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, i si és el cas, s’atorgui la 
corresponent llicència d’obertura, o bé, es doni la conformitat a la documentació 
exigida per a aquelles activitats que s’acullen al règim de comunicació prèvia a que fa 
referència la Llei autonòmica 3/1998 de 27 de febrer d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental i l’article 92 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
Ens Locals. 
 
2. En aquest sentit aquesta ordenança té efectes sobre els actes administratius que 
suposin la implantació d’establiments comercials que es troben subjectes a la obtenció 
prèvia de llicència comercial municipals. l  concretament té efectes sobre els següents 
actes: 
 

a) L’obertura d’establiments comercials mitjans. 
b) Les ampliacions dels establiments comercials la superfície de venda dels 
quals es correspongui, abans o després de l’ampliació, amb l’establerta per als 
establiments mitjans.  
c) Els canvis d’activitat dels establiments comercials mitjans. A aquests efectes, 
s’entén per “canvi d’activitat” quan un establiment comercial varia 
substancialment la tipologia dels productes oferts als consumidors. 
d) Els trasllats dels establiments comercials la superfície de venda dels quals 
es correspongui, abans o després del trasllat, amb l’establerta per als 
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establiments mitjans. En aquest cas, l’efectivitat de la llicència resta 
condicionada al tancament efectiu de l’establiment inicial abans de l’obertura 
del nou.    
e) Els informes comercials municipals preceptiu y previ a la tramitació de les 
llicències comercials de la Generalitat de Catalunya (establiments comercials 
grans).  

 
3. S’entendran per establiments comercials tots els locals i les instal·lacions, coberts o 
sense cobrir, oberts al públic, que són a l’exterior o a l’interior d’una edificació on 
s’exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos els establiments dedicats 
exclusivament a la venda a l’engròs, com també els mercats de marxants. 
 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s’entendrà iniciada aquesta activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud de la llicència comercial. També s’entendrà 
acreditada quan: 
 

a) Quan l’obertura hagi tingut lloc sense haver-se sol·licitat la llicència 
comercial, així mateix quan la sol·licitud quan el titular esdevé obligat a cursar 
el traspàs o trasllat de l’activitat, d’acord amb la normativa vigent. La taxa es 
meritarà en la data de presentació de la sol·licitud de legalització. 
b) En els casos d’ampliació de superfície es consideraran només les 
superfícies ampliades. 

 
2. L’obligació de contribuir, un cop establerta no és afectada de cap manera per la 
denegació de la llicencia o avaluació desfavorable del projecte en el cas de la llicència 
comercial, així mateix en el cas de règim de comunicació prèvia o pel fet de que la 
concessió de la llicencia o avaluació del projecte estigui condicionada a la modificació 
de les condicions de l’establiment, ni per la renuncia o desestimen del sol·licitant un 
cop concedida la llicencia o efectuada la tramitació pertinent en el cas del regim de 
comunicació prèvia, sens perjudici del que estableixin la corresponent ordenança. 
 
 
Article 4t. SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
que es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat que hom 
pretén desenvolupar  o, si s’escau, que es desenvolupi en qualsevol dels establiments 
especificats a l’article 2n. d’aquesta ordenança. 
 
 
Article 5è. RESPONSABLES 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 37, 38.1 i 39 de la Llei 
general tributària. 
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors, 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 40 de la Llei General Tributària. 
 
 
Article 6è. BASE IMPONIBLE  
 
La base imposable és la que resulta de l’aplicació de la quota de tarifa. 
 
 
Article 7è. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
La tarifa de la taxa s’estableix en la quantia de 3,00 €/m²  de superfície de venda de 
l’establiment afectat per la llicència comercial municipal. 
 
 
Article 8è. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
1. Estaran exempts del pagament del tribut, però no de l’obligació de proveir-se de la 
llicència comercial: 
  

a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa 
d’obres als locals, sempre que aquests es trobin proveïts de la llicència 
corresponents. 
b) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, 
inundacions i els que es verifiquin en compliments d’obres i disposicions 
oficials. 

 
1. L’exempció establerta en l’apartat a) afectarà a la reobertura del local 
primitiu un cop reparat o reconstruït. 
2. Pel que fa a l’apartat b) l’exempció afectarà al local primitiu un cop 
reparat o reconstruït, o bé al un nou local que substitueixi aquell quan el 
titular no hagi rebut cap indemnització per l’abandonament del local 
primitiu. 
3. Seran condicions comunes a ambdues excepcions que el local 
objecte de la reobertura tingui la mateixa superfície que el primitiu. 

 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes els trasllats d’establiments o 
locals des de zones que no correspon la seva instal·lació, encara que estigui permesa, 
a aquelles zones considerades adequades per l’Administració municipal, quan al nou 
local es faci la mateixa activitat. 
 
 
Article 9è. NORMES DE GESTIÓ 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada l’activitat la dita 
activitat en la data de presentació de la sol·licitud de la llicència comercial. 
 

3 



 

2. Quan l’obertura de l’establiment comercial s’hagi realitzat sense haver obtingut la 
llicència comercial, i/o autoritzacions corresponents, la taxa s’acreditarà quan s’inicií 
efectivament l’activitat municipal que porti a determinar si l’establiment reuneix o no les 
condicions exigibles, amb independència  de l’expedient administratiu que es pugui 
instruir per autoritzar la/es llicència/es corresponent/s de l’establiment o decretar el seu 
tancament. En el primer cas es considerarà legalització de l’activitat i s’aplicarà un 
suplement del 20% sobre la quota que correspongui a l’activitat. 
 
3. El pagament de la taxa es fa mitjançat sistema d’autoliquidació, que té la 
consideració de liquidació provisional. 
 
4. Les persones interessades en l’obtenció de la llicència comercial poden formular 
abans de la redacció del projecte, personalment o per escrit, consulta sobre la 
normativa vigent per a la possible implantació de l’activitat, el procediment que s’ha de 
seguir i els requisits i condicionaments que s’han de complir perquè s’atorgui. Aquest 
servei s’inclou en l’import d’aquesta taxa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal, que consta de nou articles, fou aprovada definitivament 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada 21 de desembre de 2007 i regirà a partir 
de l’1 de gener de 2008, romanent en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o 
modificació. 
 
 
Vist-i-plau 
 
L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 
 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE REGISTRE, INSPECCIÓ I 
PREVENCIÓ SANITARIS RELATIUS A ESTABLIMENTS ALIMENTARIS. 

 
 
 Article 1r.  FONAMENT  I NATURALESA 
 
En ús de les facultats concedides pels articles  133.2 i 142 de la Constitució, per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
els articles 6.1 i 8.1,a,b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb el 
que es disposa en els article 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 pels serveis de registre, autorització i control sanitari als 
establiments minoristes de venda de carn fresca i derivats, que es regeix per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’ajusten al que preveu l’article 57, i 
20,1,2,4,l,m) en relació a l’article 24.2), de l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
 
  Article 2n.  FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnicosanitaria com 
administrativa, concretada en verificar i comprovar si l’activitat desenvolupada en 
l’establiment es desenvolupa o realitza d’acord amb allò que estableix l’article 4 del 
Reial Decret 1376/2003, de 7 de novembre, pel qual s’estableixen les condicions 
sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i 
derivats en els establiments minoristes, als efectes de l’atorgament de la preceptiva 
autorització sanitària municipal. 
 
2.  Concretament, l’activitat municipal desenvolupada és:   
 

a) Comprovar el grau d’adequació a la normativa de l’establiment del Municipi on 
es desenvolupa o es vol desenvolupar l’activitat d’aquest comerç minorista de 
carn fresca. 

b) Actualitzar la situació registral d’aquests comerços pel que fa a l’autorització 
sanitària municipal. 

c) Atorgar l’autorització sanitària en la qual s’indiqui l’activitat o les activitats que 
poden exercir en l’establiment. 

d) Inscriure/anotar l’establiment autoritzat en el registre municipal d’establiments 
minoristes de venda de carn fresca i derivats. 

e) Assignar un codi i número d’autorització. 
f) Assessorar i informar dels sistemes de control  fixats en l’article 5 del Reial 

decret 1376/2003, de 7 de novembre. 
g) Control sanitari periòdic al establiment autoritzat. 
 

 
Article  3r.  SUBJECTES PASSIUS 



 

 
Són subjectes passius de la taxa, obligats al pagament, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la llei g General 
Tributària, a favor de les quals s’atorgui l’autorització i registre de l’activitat. 
 
 
Article  4. RESPONSABLES 
 

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança Fiscal General. 

 
 
Article  5. BENEFICIS FISCALS 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa. 
 
 
Article 6. QUOTA TRIBUTARIA 
 
L’import de la quota per la tramitació d’autorització sanitària                                 100 € 
 
 
Article 7. ACREDITAMENT  I LIQUIDACIÓ 
 
1. La taxa s’acredita  i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal 
constitutiva del fet imposable. A aquests efectes s’entendrà iniciada l’activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud  d’autorització sanitària. 

 
2. Quan el procediment  s’iniciï d’ofici o a instancia de persona diferent al subjecte 
passiu, la taxa s’acreditarà en la data en que es dicti la resolució d’incoació del 
corresponent procediment. 
 
3. Quan l’activitat ja estigui iniciada o en el cas de nova obertura, l’activitat es 
desenvolupi o realitzi sense la preceptiva autorització sanitària municipal (no s’ha de 
confondre amb la llicència ambiental o d’obertura d’establiment), la taxa s’acreditarà 
quan s’inicií  efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
 
4. Una vegada iniciada l’obligació de contribuir, no estarà afectada  de cap manera per 
la denegació de l’autorització sanitària, o per la seva autorització supeditada a 
condicions, ni per la renúncia o desestimen del sol·licitant després que s’hagi resolt el 
procediment corresponent. 
 
5. La liquidació de la taxa l’efectuarà l’Ajuntament la qual serà notificada al subjecte 
passiu pel seu pagament. 
 
 
Article  8. INFRACCIONS I SANCIONS 
 



 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la llei 
General Tributària i l’Ordenança General. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
La modificació de preceptes de l’ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixen 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en que 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment que es produeixi la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris de que porten causa. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada 7 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 21 de desembre de 2007. Entrarà en vigor el 1 de gener de 2008 i regirà fins a la 
seva modificació o derogació expressa. 
 
     Vist i Plau 
 
L’ALCALDE                                                            EL SECRETARI GENERAL  
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REGLAMENT GENERAL DELS PREUS PÚBLICS 
 
 
Article 1r. FONAMENT LEGAL 
 
1.- La present reglamentació s'estableix a l'empara del que disposen els articles 5 B-b i 5 
D-c de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local de Catalunya, 
article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2.- El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats aplicables en aquest municipi 
als preus públics, segons el que preveuen els articles 41 al 47, ambdós inclosos, de 
l'esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 2n. CONCEPTE 
 
1. Tenen consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 
satisfan per les prestacions de Serveis i la realització d’activitats efectuades en règim de 
dret públic, quan hi concorren les dues circumstàncies següents: 
 
a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de 
recepció obligatòria. 
b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser 
prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en 
l'actuació dels particulars ni cap altra manifestació d'autoritat, o bé que no es tracti de 
serveis dels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la 
normativa vigent. 
 
 

OBLIGATS AL PAGAMENT 
 
Article 3r. 
 
Estan  obligats al pagament: 
 
1.- Són obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o  jurídiques que 
són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o 
l’activitat realitzada 
2.- Estan obligats al pagament: 
els que hagin sol·licitat la prestació del servei. 
Els que realitzin les activitats per les quals cal satisfer les contraprestacions. 
Els que gaudeixin de cessió temporal d’un espai en els edificis municipals autoritzats. 
3.- Quan per raons no imputables a l’obligat al pagament del preu públic no es faci 
l’activitat o es presti el servei, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
 
 
Article 4t. QUANTIA 
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1.- L’import dels preus públics per la prestació de serveis, realització d’activitats o 
cessió d’espais haurà de donar cobertura, com a mínim, fins el cost del servei prestat, 
de l’activitat realitzada o del preu de mercat de la cessió. 
 
2.- Quan Hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà fixar contraprestacions per 
sota els límits fixats en l’apartat anterior, fins arribar a la gratuïtat en els casos que 
s’especifiquen en els annexos d’aquest Reglament. 
 
 

NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Article 5è. 
 
1. L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o activitat i 
des del moment en què s’ocupi l’espai cedit.. 
2. Igualment, l’obligació de pagament del preu públic neix en el moment d’utilitzar un 
servei o activitat. 
 
 
Article 6è. 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o 
parcial. 
 
Un cop nascuda l’obligació de pagament, i un cop transcorreguts els terminis de 
pagament establerts per a cadascuna de les diferents contraprestacions sense que 
s’hagi acreditat el pagament que correspongui, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
pot exigir aquests deutes per la via de constrenyiment, d’acord amb allò que s’estableix 
l’article 46 de la Llei  reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
Article 7è. 
 
Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès pot establir 
períodes de venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de 
caràcter general. 
 
Si no s' hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de 
tracte successiu, el venciment serà l'últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre 
supòsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el 
moment de la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament. 
 
 

GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 8è. 
 
L'administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o de l’activitat o ús 
de l’espai cedit. 
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En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 
comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, 
partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients. 
 
 
Article 9è. 
 
L'administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques que 
ho prohibeixin, la prestació del servei o l’utilització de l’activitat o espai cedit quan els 
qui estan obligats al pagament incompleixin l'obligació d'aportar les declaracions o les 
dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les 
quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats per la via 
de constrenyiment. 
 
Article 10è. 
 
Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, 
l'administració municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els interessos de 
demora que corresponguin  
 
En els casos que així s'especifiqui en l'annex del preu públic corresponent es podrà 
exigir que tota sol·licitud de llicència, perquè pugui ser admesa a tràmit vagi 
acompanyada d'un justificant del dipòsit del preu públic que correspongui. En el cas 
que la llicència no s'autoritzés, es retornarà en el mateix acte l'import ingressat. 
 
 

ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS 
 
Article 11è. 
 
L'establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple sense perjudici de les 
seves facultats de delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l'article 
26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès pot atribuir als seus organismes autònoms la 
fixació dels preus públics establerts pel mateix Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus 
no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els mateixos 
termes, en relació amb els consorcis llevat que hi hagi una indicació diferent que en els 
seus estatuts. 
 
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on 
es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no 
comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la 
normativa que el regula. 
 
Article 12è. 
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L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de 
satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada. 
 
Article 13è. 
 
Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la 
falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del 
mateix servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o 
l'aprofitament, l'època o el moment en què es produeix, etc.) i es pot arribar, en casos 
justificats, a la gratuïtat del servei o l'aprofitament. 
 
Article 14è. 
 
En tot expedient d'ordenació de preus públics ha de figurar l'estudi econòmic 
corresponent . 
 
Article 15è. 
 
No es poden exigir preus públics per cap dels serveis o activitats següents: 
Abastament d'aigua en fonts públiques. 
Enllumenat de vies públiques. 
Vigilància pública en general. 
Protecció Civil. 
Neteja de la via pública. 
 Ensenyament en els nivells d'educació pre-escolar i primària. 
 Els aprofitaments inherents als Serveis Públics de comunicacions que explotin 
directament l'Estat o la Generalitat, però no els que explotin els seus organismes 
autònoms o altres Entitats públiques o privades en què tinguin participació total o parcial. 
 Els aprofitaments que interessin directament a la Seguretat Ciutadana o a la defensa 
nacional. 
 Els aprofitaments que interessin els particulars obligats per causes alienes a la seva 
voluntat, derivades de mesures d'ordenació viària, o de tipus urbanístic 
 
 

DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que el present Reglament General de Preus Públics, que consta de 
quinze articles va ser aprovat per la Junta de Govern del dia 29 de novembre de 2004. 
 
       
 
 

EL SECRETARI GENERAL 
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PREUS PÚBLICS 
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GRUP I 

 
 
PREUS PÚBLICS PER  LA CESSIÓ D’ESPAIS DE SALES DELS CENTRES CÍVICS, 

CASAL CULTURAL DE MIRA-SOL I CASA DE CULTURA 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen les contraprestacions pecuniàries per la cessió de sales dels centres cívics 
municipals, Casal de Cultura de Mira-Sol, Casa Cultura i Escola Municipal de Música.  
 
La cessió de sales o espais dels equipaments públics municipals s’autoritzarà sempre 
que l’activitat ho justifiqui i en les condicions que preveu la normativa corresponent, a: 
 

• Les entitats o associacions registrades al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i/o al Registre 
d’Associacions i Entitats de la Generalitat de Catalunya, que demostrin tenir 
una activitat sociocultural en vigència. 

 
• Les institucions, organismes, empreses, formacions polítiques o persones 

físiques que ho demanin, sempre que les activitats a realitzar i les condicions 
s’ajustin a les previstes a la normativa de cessió de sales de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès de Sant Cugat.  

 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
La condició prèvia indispensable per a la cessió d’espais és el pagament dels preus 
públics establerts. Estaran sotmesos al pagament d’aquests preu públic, en concepte 
de contribuents, les persones físiques o jurídiques que efectuïn la corresponent 
sol·licitud.  
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de Sant Cugat no es farà càrrec de les 
despeses extraordinàries ocasionades pel muntatge i la realització dels actes 
programats ni de les despeses de consergeria, neteja o altres. S’entén que aquestes 
aniran a càrrec de l’entitat, la institució o l’empresa responsable de les activitats. 
 
 
Article 3r. QUANTIA 
 

a) Amb caràcter general   
 
1.  Fora de l’horari públic dels equipaments, el preu públic per l’ús  de les 

sales contemplarà el pagament de cada hora o fracció dels serveis de 
consergeria, 20,15 euros/hora (més IVA). 

2.   En els casos que l’activitat generi la necessitat d’un servei extraordinari 
de neteja i sempre que l’activitat preveies l’existència  de menjar, caldrà efectuar 



 
 
 
 

 10

el pagament d’aquest servei a  15,00 € més IVA en dies laborables i 22,50 € 
més IVA en dies festius. 

3.  D’acord amb l’article 18é. del reglament general dels Preus Públics, les 
activitats d’interès cultural, cívic i social promogudes per entitats incloses en el 
registre Municipal d’Entitats i Associacions poden tenir uns preus per sota dels 
preus públics establerts, sempre que quedi justificat mitjançant un informe 
favorable del servei municipal corresponent i sempre que l’entitat organitzadora 
ho sol·liciti formalment. En aquests casos, es farà constar obligatòriament 
aquesta col·laboració a tota la documentació i publicitat que s’emeti per a la seva 
difusió. 

 
b) Tarifes específiques 
 
1. SALA D’ACTES DE LA CASA DE CULTURA I TEATRE DEL CASAL 

CULTURAL DE MIRA-SOL 
 
a) Activitats d’interès cultural, cívic i social promogudes per entitats sense 

ànim de lucre registrades al Registre Municipal d’Entitats o per formacions 
polítiques de Sant Cugat: 18,00 €/ h més IVA 

 
b) Activitats d’interès cultural, cívic i social, obertes a la població i sense 

rendiment lucratiu, promogudes per entitats, institucions i empreses i activitats 
organitzades per entitats sense ànim de lucre registrades en el Cens d’Entitats 
de la Generalitat de Catalunya: 33,50 € / h més IVA. 

 
c) Activitats de caràcter no comercial promogudes per entitats, institucions, 

empreses i particulars: 47,00 €/ h més IVA 
 
d) Activitats de caràcter públic i privat de promoció comercial:  94,00 €/ 

hora més IVA 
 
e) Utilització del piano:  6,50 €/hora més IVA 
 
El preu d'utilització de l'equip de so del teatre del Casal Cultural de Mira-

sol es de 19,00 €/hora + IVA, que inclou el servei tècnic professional. En cap 
cas no es cedirà la utilització d’aquests equips sense tècnic. Aquest servei pot 
ser cobrat directament per l’empresa gestora dels serveis d’animació 
sociocultural del Casal de Cultura de Mira-sol. 

 
2. AULES I SALES DE LA CASA DE CULTURA, CASAL CULTURAL DE 

MIRA-SOL, CENTRE SOCIAL I SANITARI DE LA FLORESTA I DEL CENTRE 
CÍVIC-CASAL DE LA GENT GRAN DE LES PLANES 

 
a) Activitats d’interès cultural, cívic i social promogudes per entitats sense 

ànim de lucre registrades al Registre Municipal d’Entitats o per formacions 
polítiques de Sant Cugat:  14,00 €/ h més IVA. 

 
b) Activitats d’interès cultural, cívic i social, obertes a la població i sense 

rendiment lucratiu, promogudes per entitats, institucions i empreses i activitats 
organitzades per entitats sense ànim de lucre registrades en el Cens d’Entitats 
de la Generalitat de Catalunya:       27,00 € / h més IVA. 
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c) Activitats de caràcter no comercial promogudes per entitats, institucions i 

empreses: 41,00 €/h més IVA. 
 
d) Activitats de caràcter públic i privat de promoció comercial: 52,00 €/ h 

més IVA. 
 
3. AULES I SALES DEL CENTRE CÍVIC DE LA FLORESTA I DE LES 

PLANES 
 
a) Activitats d’interès cultural, cívic i social promogudes per entitats sense 

ànim de lucre registrades al Registre Municipal d’Entitats o per formacions 
polítiques de Sant Cugat:  8,00 €/hora més IVA. 

 
b) Activitats d’interès cultural, cívic i social, obertes a la població i sense 

rendiment lucratiu, promogudes per entitats, institucions i empreses i activitats 
organitzades per entitats sense ànim de lucre registrades en el Cens d’Entitats 
de la Generalitat de Catalunya: 11,00 €/hora més IVA.   

 
c) Activitats de caràcter no comercial promogudes per entitats, institucions, 

empreses i particulars:  16,50 €/ hora més IVA. 
 
d) Activitats de caràcter públic i privat de promoció comercial:       33,00 

€/hora més IVA. 
 

 
DILIGÈNCIA 

 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 

       
EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP II 

 
 

PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS DELS CENTRES CÍVICS I  
CASAL DE CULTURA DE MIRA-SOL  

 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen les contraprestacions pecuniàries per la prestació dels serveis d’activitats de 
tallers i cursos del programa infantil d’animació sociocultural del Casal de Mira-Sol per 
al curs 2008-2009, i per les activitats i cursos que es presten en els centres cívics 
municipals durant el curs 2008-2009. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes el que utilitzin qualsevol dels 
serveis esmentats en l’article anterior. L’obligació de pagament comença en el moment 
de la formalització de la inscripció al curs o taller que es sol·liciti. 
 
Estan obligats al pagament d’aquests preus públics les persones inscrites, així com els 
seus pares, tutors i encarregats dels menors d’edat inscrits. 
 
 
Article 3r. QUANTIA 
 

ACTIVITATS INFANTILS (exempt d’IVA) 
 
3.1.- Centre cívic de les Planes 
 

Quota trimestral 7.50 €
 
3.2.- Centre cívic de la Floresta 
 

Servei bona Tarda (16,30 a 17,30 h) 
Quota trimestral   
1 dia x setmana 17,50 €
2 dies x setmana 28,00 €
3 dies x setmana 35,00 €
4 dies x setmana 44,00 €
5 dies x setmana 54,00 €
1 dia esporàdic 7,50 €
      
Tallers d'expressió / espai de deures 
Quota trimestral   
1 dia x setmana 16,50 €
2 dies x setmana 33,00 €
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1 dia esporàdic 7,50 €
      
Casal infantil 3 dies (de 17.30 a 19 h) 
Quota trimestral 50,00€
   
Tallers del centre   
Quota trimestral   
Dansa, màgia o 

circ 55,50 €
classes instrument   
  30 min. 133,50 €
  45 min 200,50 €

 
 
3.3.- CASAL CULTURAL DE MIRA-SOL  
 

SERVEI BONA TARDA 
 

1 dia setmanal 17,00 € 
2 dies setmanals 32,50 € 
3 dies setmanals 45,50 € 
4 dies setmanals 56,50 € 
5 dies setmanals 65,50 € 

CASAL INFANTIL PETITS 
 

1 dia setmanal 40,00 € 
2 dies setmanals 75,50 € 
3 dies setmanals 106,00 € 
4 dies setmanals 132,00 € 
5 dies setmanals 153,00 € 

CASAL INFANTIL MITJANS/  
CASAL GRANS (només 2 dies) 

1 dia setmanal 63,00 € 
2 dies setmanals 118,50 € 
3 dies setmanals 166,50 € 

4 dies setmanals 207,00 € 
5 dies setmanals 240,50 € 

 
 

TALLERS INFANTILS 
1h/taller 49,00 € 1h/taller Grups de 10 

participants 1,5h/taller 74,00 €
Grups de 3 
participants 119,50 € 
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4.- CURSOS I TALLERS PER A TOTHOM (exempt d’IVA) 
 
 
4.1- Centre Cívic de les Planes 
 
Grups de 13 o més participants  
 

 Preu/hora Hores/curs Preu curs Preu trimestre 

1h/taller 4,00 € 33
132,00  

€ 44,00 €

1,5h/taller 4,00 € 49,5
198,00 

€ 65,50 €

2 h/taller 4,00 € 66
264,00 

€ 87,50 €
Grups de 9 a 12 participants 

1h/taller 4,00 € 33 132,00 € 44,00 €
1,5h/taller 4,00 € 49,5 198,00 € 65,50 €

2 h/s 4,00 € 66 264,00 € 87,50 €
Grups de 5 a 8 participants 

1h/taller 4,50 € 33 148,50 € 50,00 €
1,5h/taller 4,50 € 49,5 222,75 € 75,00€

2 h/s 4,50 € 66 297,00 € 100,00 €
Grups de 3 a 4 participants 

1h/taller  9,00 € 33
295,35 

€ 
100,00 

€
 
4.2- Centre Cívic de la Floresta 
 
Grups de 13 o més participants  

 Preu/hora Hores/curs
Preu 

curs 
Preu 

trimestre

1h/taller 4,30 €        33,0  141,90 € 
47,00 

€

1,5h/taller 4,30 €       49,5  212,85 € 
71,00 

€

2 h/taller 4,30 €       66,0  283,80 € 
94,00 

€
Grups de 9 a 12 participants 

1h/taller 5,20 €       33,0  171,60 € 
57,50 

€

1,5h/taller 5,20 €       49,5  257,50 € 
86,50 

€
2 h/s 5,20 €       66,0  343,20 € 114,50 €
Grups de 5 a 8 participants 
1h/taller 7,70 €       33,0  254,10 € 84,50 €
1,5h/taller 7,70 €       49,5  381,15 € 127,00 €
2 h/s 7,70 €       66,0  508,20 € 170,00 €
Grups de 3 a 4 participants 
1h/taller  12,20€       33,0  402,60 € 134,50 €

Grups individuals i per parelles 
1h/taller  24,30 €       16,5  400,95 € 133,50 €
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4.3- Casal Cultural de Mira-sol 
 
Grups de 13 o més participants  

 Preu/hora Hores/curs
Preu 
curs Preu trimestre 

1h/taller 4,30 €       33,0  141,90 € 47,00 €
1,5h/taller 4,30 €       49,5  212,85 € 71,00 €
2 h/taller 4,30 €       66,0  283,80 € 94,00 €

Grups de 9 a 12 participants 
1h/taller 5,85 €       33,0  193,05 € 64,60 €
1,5h/taller 5,85 €       49,5  289,60 € 97,00 €
2 h/s 5,85 €       66,0  386,10 € 122,00 €
Grups de 5 a 8 participants 
1h/taller 8,00 €       33,0  264,00 € 87,60 €
1,5h/taller 8,00 €       49,5  396,00€ 131,50 €
2 h/s 8,00 €       66,0  528,00 € 175,20 €
Grups de 3 a 4 
1h/taller 12,80 €       33,0  422,40 € 140,80 €
Grups individuals i per parelles 
1h/taller  25,50 €     16,5  420,75 €   

 
Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un 
descompte del 20 per cent de les tarifes.  Aquest descompte del 20 per cent també 
s’aplicarà a les famílies monoparentals que els serveis municipals a la Ciutadania 
tinguin identificades i classificades com a “famílies monoparentals en situació de risc”. 
Aquesta condició s’haurà d’acreditar mitjançant document expedit pels esmentats 
serveis a la Ciutadania.  

 
DILIGÈNCIA 

 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 

       
EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP III 
 
 

PREUS PÚBLICS PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE PODA DOMICILIÀRIA I 
DIPÒSIT DE PODA I RUNA EN TERRENY DETERMINAT 

 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen les contraprestacions pecuniàries per la prestació del servei de recollida de poda 
domiciliària i dipòsit de poda i runa en terreny determinat. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes el que utilitzi qualsevol dels 
serveis esmentats en l’article anterior. 
  
 
Article 3r. QUANTIA (IVA inclòs) 

  

a) SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE PODA: 
1. Recollida de volumen de menys d’1 m³. i màxim 
      de 5 serveis mensuals                                                            gratuït 
2.   De sacs o voluminosos de més d’1 m³.                                  7,15 €. 

 
b) PLANTA COMPOSTATGE: 

Esporga per tona per als professionals de la jardineria ... 21,10 € 
 

c) DEIXALLERIA: 
. Runa .............................................................................   11,30 €/tona 
. Banals (voluminosos)  ..................................................   38,20 €/tona 
. Barreja      ....................................................................    25,10 €/tona 
 
   Sobre volum 
. Runa amb una densitat inferior a 0,8 Tn/m3.         .....    38,20 €/tona 
. Banals (generalment poda), amb una densitat inferior  

   a 0,8 Tn/m3.   ...........................................................................    76,50 €/tona 
 
Pels REPQ/ Residus Especials (en petites quantitats) la deixalleria disposarà, dels 
preus que la Planta de Montmeló marca pel cost de gestió de recollida i tractament.

 
DILIGÈNCIA 

 
 



 
 
 
 

 17

Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP IV 

 
 

PREUS PÚBLICS PER LA CESSIÓ DE LA SALA DE PLENS DE LA CASA 
CONSISTORIAL PER A LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS 

 
 
Article 1r. DISPOSICIONS GENERALS 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen les contraprestacions pecuniàries per la cessió de la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial per a la celebració de casaments civils. 
 
Article 2n. OBJECTE 
 
Es regula la contraprestació pecuniària pel lloguer de la Sala de Plens i la resta de 
despeses de neteja i personal de consergeria i de la presencia de la Policia Local. 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estaran obligats al pagament de la tarifa les persones que sol·licitin celebrar el 
casament civil en la Casa Consistorial. 
  
El pagament es farà efectiu en el moment de la sol·licitud de la celebració del 
casament civil, procedint-se a la seva devolució en el cas de que aquesta ocupació no 
s’arribés a fer efectiva. 
 
Article 4t. QUANTIA 
 
La tarifa es fixa tenint en compte si els sol·licitants-contraients estan o no empadronats 
al municipi. 
 

Cessió de la Sala de Plens per a la celebració de casaments civils (IVA no 
inclòs): 

 - Empadronats ......................................................          83,50 € 
 - No empadronats  ...............................................         221,00 € 
 - Casament de tràmit  .................. .............                     gratuït” 
 

 
DILIGÈNCIA 

 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 4 de març de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
        

EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP V  

 
 

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES, PISCINA MUNICIPAL I 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen les contraprestacions pecuniàries per la prestació de serveis en les instal·lacions 
esportives, piscina municipal i activitats esportives. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol 
dels serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. QUANTIA (IVA inclòs) 
 
CAMPS DE FUTBOL, PAVELLONS, SALES ESPORTIVES, GIMNASOS I PISTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMP DE FUTBOL 7  
LA GUINARDERA / ZEM J.TUBAU 

Menys de 18 anys 54,00 €
Més de 18 anys 57,50 €

 
CAMP DE RUGBY LA GUINARDERA 
CAMP DE FUTBOL 11 ZEM J.TUBAU 

Menys de 18 anys 82,50 €
Més de 18 anys 89,50 €

 

CAMP DE FUTBOL 11 
CAN MAGÍ / MIRA-SOL 

menys 15 anys 21,60 €
 més 15 anys 33,20 €
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PAV-1 ZEM Rbla. Celler 
 menys 18 anys 28,00 €
 més 18 anys 43,00 € 

 
PAV3 ZEM Rbla. Celler 

1 hora pista sencera  132,50€
1/3 pista  44,00 €

 
SALES ESPORTIVES  

CEIP CATALUNYA / LA FLORESTA / JOAN 
MARAGALL 

menys 18 anys 16,00 € 
més 18 anys 24,50 € 

 
GIMNASOS Centres escolars 

PI D,EN XANDRI / GERBERT D,ORLHAC / 
PINS DEL VALLÈS / COLLSEROLA 

menys 18 anys 3,50 € 
més 18 anys 5,00 € 

  
PISTES ESPORTIVES 

MAS GENER / LES PLANES / SANT FRANCESC 
LA FLORESTA / MÉNDEZ / COLL FAVÀ 

menys 18 anys 9,00 € 
més 18 anys 14,00 € 

 
Aquests preus són en base a 1 hora.  
Els abonaments per als camps de futbol, pavellons, sales esportives, pistes 

esportives i gimnasos es calcularan reduint en un 25% el preu públic resultant de 
multiplicar el número de setmanes que conformen la temporada esportiva, des de 
l’1 de setembre al 30 de juny, pel preu públic corresponent.  

 
 
 
 

 
PAVELLÓ VOLEIBOL VALLDOREIX 

1 mòdul  
menys 18 anys 14,00 €
Més 18 anys 21,50 €

 3 mòduls  
menys 18 anys 42,00 €
més 18 anys 64,50 €

 
 

PAV – 2  
ZEM Rbla. Celler / ZEM La Floresta 

 menys 18 anys 31,50 € 
 més 18 anys  48,00 €
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ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL COLL FAVÀ    
 
PISTES DE PÀDEL 

Ús d’1 hora Ús d’1 ½ hora Ús 2 hores 
 

Adult Infantil Adult Infantil Adult Infantil 
 
De dill.  div.De 17 a 23 h 
 
Dissabtes i diumenges 

18,00 € 15,50 € 24,00 € 19,00 € 30,50 € 27,00 € 

De dill. A div. De 8 a 17h 14,50 € 10,00 € 19,50 € 15,50 € 24,50 € 19,00 € 

 
Abonament 10 pàdels 114,50 € 80,50 €

ESCOLA DE PÀDEL 

Classes particulars 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 

Abonat 18,00 € 20,00 € 33,50 € 35,50 € 
1 hora 

No abonat 28,00 € 33,50 € 40,00 € 44,50 € 

Abonat 33,50 € 37,00 € 62,50 € 30,00 € 
2 hores 

No abonat 53,50 € 63,50 € 76,00 € 84,00 € 

Cursets 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 

Abonat 142,50 € 161,00 € 268,00 € 286,00 € 
5 dies (10 hores) 

No abonat 223,50 € 268,00 € 322,00 € 357,50 € 

Abonat 59,50 € 66,50 € 111,50 € 
118,50 € 2 dies (4 hores) 

No abonat 92,50 € 111,50 € 133,50 € 
148,50 € 

Escola infantil Inscripció Preu Curs 

2 dies/setmana  -- 402,00 €

 1dia /setmana  -- 204,00 €

dissabtes  -- 301,50 €

Lliga de pàdel Inscripció Preu partit / equip 

Lliga  33,50 € 9,00 €
 

SALA DE MUSCULACIÓ  
Abonament  Accés Euros 

Matí 
 

De 8 a 16h 
De dilluns a divendres 

Cap de setmana TOTAL 15,00 €
Bàsic  Total 14,50 €
Complet  Total 34,50 €
Cap de setmana  Dissabtes de 9 a 22h 

Diumenges de 9 a 14h 9,50 €
    

Lloguer de material divers 
Pilota futbol 2,40 €
Raqueta pàdel i 3 pilotes             3,50 € 

Pèrdua material Preu de compra  
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PISCINES MUNICIPALS TEMPORADA ESTIU 2008   
  
 

Piscina Municipal Parc 
Central 

Piscina Municipal La 
Floresta 

Laborable Festius Laborable Festius 

“Modalitat 
Preu IVA 

inclòs 
Preu IVA 

inclòs 
Preu IVA 

inclòs 

Preu 
IVA 

inclòs 

Entrada individual adult, a partir 17 anys 4,05 € 4,60 € 3,65 € 4,35 € 
Entrada individual menors (5 a 16 anys) 2,50 € 3,15 € 2,20 € 2,85 € 
Entrada individual Gent gran i disminuïts 2,15 € 1,85 € 
Entrada individual Gent gran Reduïda 1,25 € 1,05 € 
Abonament 10 banys adult 34,45 € 31,90 € 
Abonament 10 banys menors 22,90 € 20,25 € 
Abonament 10 banys Gent gran i disminuïts  17,20 € 14,80 € 
Abonament 10 banys Gent gran Reduïda 8,55 € 7,40 € 
Abonament 20 banys adult 60,30 € 51,65 € 
Abonament 20 banys menors 40,05 € 30,80 € 
Abonament 20 banys Gent gran i disminuïts  30,20 € 25,80 € 
Abonament 20 banys Gent gran Reduïda 15,05 € 12,90 € 

Curs 2 anys x mes   131,15 € 
Curs 3 a 5 anys x mes 68,85 € 68,85 € 
Curs Infantil x mes 64,05 € 64,05 € 
Curs adults x mes 64,05 € 64,05 € 
Aquagym x sessió   12,30 € 
Casals x alumne x dia 2,15 € 1,90 € 
Activitats OMET i centres cívics municipals x 
alumne x dia 1,30 € 1,05 € 

 
 
Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un 

descompte del 20% a aplicar a qualsevol de les modalitats d’ús de les piscines 
municipals. S’aplicarà aquest mateix descompte a les famílies monoparentals 
que els serveis municipals a la Ciutadania tinguin identificades i classificades 
com a “monoparental en situació de risc”. Aquesta última condició s’haurà 
d’acreditar mitjançant document expedit pels susdits serveis a la Ciutadania 
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ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL SANT CUGAT CENTRE-CENTRE MUNICIPAL DE 
FITNESS   
 

QUOTES ABONATS / MENSUAL Proposta 2008 

ADULTS 39,53 € 

INFANTIL (de 6 a 15 anys) 19,80 € 

PENSIONISTES 21,00 € 

3r FAMILIAR  24,90 € 

De 0 a 5 anys ,00 € 

OMET(*) 31,72 € 

baixa temporal 4,47 € 

QUOTA D’INSCRIPCIÓ   

ADULTS 73,88 € 

INFANTIL (de 6 a 15 anys) 45,90 € 

PENSIONISTES 45,90 € 

3r FAMILIAR  45,90 € 

De 0 a 6 anys   

ENTRADES PUNTUALS   

ADULTS 10,44 € 

INFANTIL (de 6 a 15 anys) 5,22 € 

PENSIONISTES 5,81 € 

De 0 a 6 anys 2,37 € 

BANY LLIURE   

ADULT (Entrada Puntual) 5,83 € 

INFANTIL (Entrada Puntual) 4,05 € 

PENSIONISTA (Entrada Puntual) 4,05 € 

PENSIONISTA REDUÏDA (Entrada Puntual) 2,03 € 

ADULT ABONAMENT 10 Banys 34,98 € 

INFANTIL ABONAMENT 10 Banys 24,41 € 

PENSIONISTA ABONAMENT 10 Banys 19,83 € 

PENSIONISTA Red ABONAMENT 10 Banys 9,92 € 

 
CURSETS (trimestre). Aplicació octubre 2008   

Nadons 1 dia/setmana 47,60 € 

Peixets, cavallets, adults 2 dia/ setmana 84,67 € 

Gent gran 2 dies/setmana 56,45 € 

Tots els preus tenen l'IVA inclòs.  
Descompte 20% família nombrosa (quota general infantil, cursets i entrades 
puntuals), i família monoparental que els serveis municipals a la Ciutadania tinguin 
identificada i classificada com a “monoparentals en situació de risc”, la condició de 
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la qual s’haurà d’acreditar mitjançant aportació de document expedit pels susdits 
serveis a la Ciutadania. 
 
OMET ( 50% descompte matrícula inscripció). 

 
PISCINES MUNICIPALS TEMPORADA ESTIU 2008   
  
 

Piscina Municipal Parc 
Central 

Piscina Municipal La 
Floresta 

Laborable Festius Laborable Festius 

“Modalitat 
Preu IVA 

inclòs 
Preu IVA 

inclòs 
Preu IVA 

inclòs 

Preu 
IVA 

inclòs 

Entrada individual adult, a partir 17 anys 4,05 € 4,60 € 3,65 € 4,35 € 
Entrada individual menors (5 a 16 anys) 2,50 € 3,15 € 2,20 € 2,85 € 
Entrada individual Gent gran i disminuïts 2,15 € 1,85 € 
Entrada individual Gent gran Reduïda 1,25 € 1,05 € 
Abonament 10 banys adult 34,45 € 31,90 € 
Abonament 10 banys menors 22,90 € 20,25 € 
Abonament 10 banys Gent gran i disminuïts  17,20 € 14,80 € 
Abonament 10 banys Gent gran Reduïda 8,55 € 7,40 € 
Abonament 20 banys adult 60,30 € 51,65 € 
Abonament 20 banys menors 40,05 € 30,80 € 
Abonament 20 banys Gent gran i disminuïts  30,20 € 25,80 € 
Abonament 20 banys Gent gran Reduïda 15,05 € 12,90 € 

Curs 2 anys x mes   131,15 € 
Curs 3 a 5 anys x mes 68,85 € 68,85 € 
Curs Infantil x mes 64,05 € 64,05 € 
Curs adults x mes 64,05 € 64,05 € 
Aquagym x sessió   12,30 € 
Casals x alumne x dia 2,15 € 1,90 € 
Activitats OMET i centres cívics municipals x 
alumne x dia 1,30 € 1,05 € 

 
Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un 
descompte del 20% a aplicar a qualsevol de les modalitats d’ús de les piscines 
municipals. S’aplicarà aquest mateix descompte a les famílies monoparentals que els 
serveis municipals a la Ciutadania tinguin identificades i classificades com a 
“monoparental en situació de risc”. Aquesta última condició s’haurà d’acreditar 
mitjançant document expedit pels susdits serveis a la Ciutadania. 
 

 
DILIGÈNCIA 

 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP VI  

 
 

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 

 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen els preus públics del serveis d’ajut domiciliari, en els termes que s’especifiquen 
en aquesta ordenança. 
 
 
Article 2n. OBJECTE I AMBIT DE PRESTACIÓ 
 
Tindran dret a la utilització del servei les persones amb dificultat de desenvolupament, 
manca d’autonomia personal, disminució o problemàtica familiar especial. 
 
Les persones que es creguin amb dret a la utilització del servei, el sol·licitaran de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el qual, previ informe del Departament 
d’Assistència Social, el concedirà o denegarà en cada cas, tenint en compte les seves 
circumstàncies. En la sol·licitud s’haurà de concretar el dia o dies durant els quals 
s’utilitzarà el servei. 
 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els que utilitzin els serveis 
d’assistència domiciliaria. L’obligació de pagament  naixerà amb la utilització del servei 
i serà independent de la real prestació d’aquest si la falta és imputable al sol·licitant. 
 
Estaran sotmesos al pagament d’aquest preu públic els adjudicataris dels serveis o les 
persones que els representin, que respondran d’aquesta contraprestació econòmica 
en el cas d’incompliment dels beneficiaris del servei. 
 
 
Article 4t. BASES I TARIFES 
 
Per quantificar el preu públic d’aquests serveis es tindran en compte els ingressos i 
rendes de la unitat de convivència de la persona beneficiària del servei, una vegada 
deduïda la quantitat corresponent a les despeses corrents establertes en el barem dels 
serveis socials. 
 
Quantitat  mensual disponible individualment, una vegada descomptades les 
despeses corrents (segons barem aprovat per J.G. 27.12.2005). 
 
Barem €/hora: 
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 Entre Entre Més de 
Segons nombre d’hores  
setmanal 

1 a 2,50 hrs. 3 – 9 hors- 10 hores 

- inferiors a 188 euros 0,00 € 0.00 € 0,00 € 
- entre 189 a 249 euros 1,65 € 1,25 € 0,80 € 
- entre 250 a 289 euros 3,35 € 2,55 € 1,65 € 
- entre 290 a 332 euros 5,00 € 3,75€ 2,50 € 
- superiors a 333 euros 6,70 € 5,00 € 3,40 € 

 
 

S.A.D. BAREM D’ACCÉS 
 
1. Xarxa familiar i relacional 
 

• Conviu amb familiars sense cap problemàtica afegida 
• Família normalitzada, xarxa veïnal i de relació 1
• Té família, però necessita suport per atendre’l/la. Xarxa relacional bona. 
• Família amb una relació estable, amb problemes lleus temporals, amb manca de 

xarxa relacional. 
• Família monoparental. Xarxa relacional bona. 

2

• Viu amb familiars que tenen problemes, o amb una altra persona gran vàlida. 
• Viu sol/a. Xarxa relacional bona. 
• Família amb problemes. Xarxa relacional deficient o inexistent. 3
• Viu sol/a. Parella amb problemes tots dos. Poca relació amb familiars i veïns. 
• Família amb problemàtica forta (econòmica, social, sanitària). Sense xarxa. 
• Infants en risc. 4
• Viu sol/a, sense cap relació ni veïnal ni familiar. 
• Família multiproblemàtica, amb infants que es troben en situació de risc. 5

 
2. Estat de salut 
 

•  Sense cap problema de salut 1
• Malaltia lleu temporal 2
• Malaltia lleu crònica 3
• Malaltia física o psíquica crònica 4
• Malaltia física o psíquica greu 5

 
3. Situació de l’habitatge 
 

• Habitatge en òptimes condicions, sense problemes d’accessibilitat 1
• Habitatge en bones condicions, suficient per a la família 2
• Habitatge amb alguns dèficits, però que poden ser arreglats 3
• Habitatge deteriorat, inaccessible, insuficient / Distància 4
• Habitatge molt deteriorat 5

 
4. Dependència social i/o dependència funcional 
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• No necessita cap ajut 1
• Li calen petits ajuts per a algunes activitats de la vida diària 2
• Li calen petits ajuts per a totes les activitats de la vida diària 4
• Necessita força ajut per a algunes/totes les activitats de la vida diària 8
• Depenent 16

 
5. Situació econòmica 
 

• Més de 333 €.mes / per persona 1
• De 290 a 332 €.mes / per persona 8
• De 250 a 289 €.mes / per persona 12
• De 189 a 249 €.mes / per persona 16
• Menys de 188 €.mes / per persona 20

 
Puntuació del barem 
 
• Menys de 25 punts: No és necessari el servei, o bé pot optar per un servei 

privat. 
 
• De 26 a 32 punts: És un cas límit, potser encara pot prescindir del servei, però 

cal tenir-lo present, doncs amb qualsevol canvi podria ser necessari atendre’l. 
 
• De 33 a 45 punts: És un cas clar de SAD i hauria de ser prioritari a l’hora 

d’adjudicar-li-ho. 
 
• 46 o més: És un cas amb necessitats que no poden ser ateses per un SAD. 

Necessita d’un recurs més intensiu. 
 
En casos de famílies, pot no coincidir amb els criteris del barem. La valoració del 
professional pot determinar que amb un SAD es podrien produir canvis que milloressin 
la situació. 
 
També pot succeir que sigui un cas per ingrés en un centre residencial, però que el 
professional vegi la necessitat que hi hagi un SAD per fer una contenció, a l’espera 
d’un ingrés.  
 
Es consideren ingressos nets el resultant de descomptar de tots els ingressos que es 
perceben les despeses fixes (lloguer o despeses de comunitat, aigua, gas, llum, 
telèfon, etc.) més una quantitat que s’ha considerat necessària per viure: 
 
Aquesta quantitat és (any 2006): 
 
1.- DESPESES VARIABLES (en funció del nombre de persones que conviuen) 
 
a) Despeses mensual per a una persona sola 
 
Alimentació normal............................................... 221,50 €. 
Alimentació de règim............................................ 273,20 €. 
Material de neteja.................................................   28.40 €. 



 
 
 
 

 28

Vestit i calçat.........................................................   28,40 €. 
Romanalla.............................................................   55,40 €. 
 

b) Despeses mensuals per parella, o per dues persones grans: 
 
Alimentació normal............................................... 389,10 €. 
Alimentació de règim............................................ 502,00 €. 
Material de neteja.................................................   33,20 €. 
Vestit i calçat.........................................................   56,85 €. 
Romanalla.............................................................   88,60 €. 

 
En cas de ser més de dues persones, per a cadascuna d’elles s’aplicarà el resultat de 
la divisió per dos de cada concepte de despeses mensuals per parella i es multiplicarà 
pel número de membres de la unitat familiar. 
 
En cas de famílies amb fills menors de 18 anys, s’incrementarà: 
 
Vestit i calçat.........................................................    65,12 €. 
Material escolar.....................................................    15,57 €. 

 
2.- DESPESES FIXES 
 
a) Subministraments (aigua, gas, llum, telèfon) 100,00 €.persona sola 
   150,00 €.dues persones o més 
 
b) Habitatge (Despeses de Comunitat, Hipoteca, IBI, Lloguer d’habitatge). 
 
 

DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2006, romanent 
en vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP VII 

 
 

PREUS PÚBLICS D’APARCAMENTS MUNICIPALS VIGILATS 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen els preus públics per la contraprestació pecuniària pel servei de custodia dels 
vehicles estacionats en els aparcaments municipals de la Plaça Lluís Millet, Quatre 
Cantons i Monestir. 
 
 
Article 2n. SUBJECTE PASSIU 
 
Estan obligats al pagament del preu públic les persones que utilitzen el servei 
d’aparcament de vehicles en aquests equipaments municipals gestionats en règim de 
concessió. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 
L’import de la tarifa es fixa en base al temps d’ocupació d’acord amb la Llei 40/2002 de 
14 de novembre, Reguladora del Contracte d’Aparcaments de Vehicles. 
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Minut Tarifa   Minut Tarifa   Minut Tarifa 
1 0,0000 € 51 1,7210 € 101 3,3898 €
2 0,0522 € 52 1,7731 € 102 3,4419 €
3 0,1043 € 53 1,7731 € 103 3,4419 €
4 0,1043 € 54 1,8253 € 104 3,4941 €
5 0,1565 € 55 1,8774 € 105 3,5462 €
6 0,2086 € 56 1,8774 € 106 3,5462 €
7 0,2086 € 57 1,8774 € 107 3,5984 €
8 0,2608 € 58 1,8774 € 108 3,5984 €
9 0,3129 € 59 1,9296 € 109 3,6505 €

10 0,3129 € 60 1,9817 € 110 3,7027 €
11 0,3651 € 61 2,0339 € 111 3,7548 €
12 0,4172 € 62 2,0860 € 112 3,8070 €
13 0,4172 € 63 2,0860 € 113 3,8070 €
14 0,4694 € 64 2,1382 € 114 3,8591 €
15 0,5215 € 65 2,1903 € 115 3,9113 €
16 0,5215 € 66 2,2425 € 116 3,9113 €
17 0,5737 € 67 2,2946 € 117 3,9113 €
18 0,5737 € 68 2,2946 € 118 3,9113 €
19 0,6258 € 69 2,3468 € 119 3,9634 €
20 0,6780 € 70 2,3989 € 120 4,0156 €
21 0,7301 € 71 2,3989 € 121 4,0156 €
22 0,7301 € 72 2,4511 € 122 4,0677 €
23 0,7823 € 73 2,4511 € 123 4,0677 €
24 0,8344 € 74 2,5032 € 124 4,1199 €
25 0,8866 € 75 2,5554 € 125 4,1720 €
26 0,8866 € 76 2,5554 € 126 4,1720 €
27 0,9387 € 77 2,6075 € 127 4,1720 €
28 0,9387 € 78 2,6075 € 128 4,1720 €
29 0,9909 € 79 2,6597 € 129 4,2242 €
30 1,0430 € 80 2,7118 € 130 4,2763 €
31 1,0430 € 81 2,7118 € 131 4,2763 €
32 1,0952 € 82 2,7640 € 132 4,2763 €
33 1,0952 € 83 2,7640 € 133 4,2763 €
34 1,1473 € 84 2,8161 € 134 4,3285 €
35 1,1995 € 85 2,8683 € 135 4,3806 €
36 1,1995 € 86 2,8683 € 136 4,3806 €
37 1,2516 € 87 2,9204 € 137 4,3806 €
38 1,2516 € 88 2,9204 € 138 4,3806 €
39 1,3038 € 89 2,9726 € 139 4,4328 €
40 1,3559 € 90 3,0247 € 140 4,4849 €
41 1,3559 € 91 3,0247 € 141 4,4849 €
42 1,4081 € 92 3,0769 € 142 4,4849 €
43 1,4081 € 93 3,0769 € 143 4,4849 €
44 1,4602 € 94 3,1290 € 144 4,5371 €
45 1,5124 € 95 3,1812 € 145 4,5892 €
46 1,5645 € 96 3,1812 € 146 4,5892 €
47 1,6167 € 97 3,2333 € 147 4,5892 €
48 1,6167 € 98 3,2333 € 148 4,5892 €
49 1,6688 € 99 3,2855 € 149 4,6414 €
50 1,7210 € 100 3,3376 € 150 4,6935 €



 
 
 
 

 31

Minut Tarifa   Minut Tarifa   Minut Tarifa 
151 4,6935 € 201 5,8408 € 251 6,8838 €
152 4,6935 € 202 5,8408 € 252 6,9360 €
153 4,6935 € 203 5,8408 € 253 6,9360 €
154 4,7457 € 204 5,8930 € 254 6,9881 €
155 4,7978 € 205 5,9451 € 255 7,0403 €
156 4,7978 € 206 5,9451 € 256 7,0403 €
157 4,7978 € 207 5,9451 € 257 7,0403 €
158 4,7978 € 208 5,9451 € 258 7,0403 €
159 4,8500 € 209 5,9973 € 259 7,0924 €
160 4,9021 € 210 6,0494 € 260 7,1446 €
161 4,9021 € 211 6,0494 € 261 7,1446 €
162 4,9021 € 212 6,0494 € 262 7,1967 €
163 4,9021 € 213 6,0494 € 263 7,1967 €
164 4,9543 € 214 6,1016 € 264 7,2489 €
165 5,0064 € 215 6,1537 € 265 7,3010 €
166 5,0064 € 216 6,1537 € 266 7,3010 €
167 5,0064 € 217 6,1537 € 267 7,3010 €
168 5,0064 € 218 6,1537 € 268 7,3010 €
169 5,0586 € 219 6,2059 € 269 7,3532 €
170 5,1107 € 220 6,2580 € 270 7,4053 €
171 5,1107 € 221 6,2580 € 271 7,4053 €
172 5,1107 € 222 6,2580 € 272 7,4053 €
173 5,1107 € 223 6,2580 € 273 7,4053 €
174 5,1629 € 224 6,3102 € 274 7,4575 €
175 5,2150 € 225 6,3623 € 275 7,5096 €
176 5,2150 € 226 6,3623 € 276 7,5096 €
177 5,2150 € 227 6,3623 € 277 7,5096 €
178 5,2150 € 228 6,3623 € 278 7,5096 €
179 5,2672 € 229 6,4145 € 279 7,5618 €
180 5,3193 € 230 6,4666 € 280 7,6139 €
181 5,3193 € 231 6,4666 € 281 7,6139 €
182 5,3715 € 232 6,4666 € 282 7,6139 €
183 5,3715 € 233 6,4666 € 283 7,6139 €
184 5,4236 € 234 6,5188 € 284 7,6661 €
185 5,4758 € 235 6,5709 € 285 7,7182 €
186 5,4758 € 236 6,5709 € 286 7,7182 €
187 5,5279 € 237 6,5709 € 287 7,7182 €
188 5,5279 € 238 6,5709 € 288 7,7182 €
189 5,5801 € 239 6,6231 € 289 7,7704 €
190 5,6322 € 240 6,6752 € 290 7,8225 €
191 5,6322 € 241 6,6752 € 291 7,8225 €
192 5,6322 € 242 6,6752 € 292 7,8225 €
193 5,6322 € 243 6,6752 € 293 7,8225 €
194 5,6844 € 244 6,7274 € 294 7,8747 €
195 5,7365 € 245 6,7795 € 295 7,9268 €
196 5,7365 € 246 6,7795 € 296 7,9268 €
197 5,7365 € 247 6,7795 € 297 7,9268 €
198 5,7365 € 248 6,7795 € 298 7,9268 €
199 5,7887 € 249 6,8317 € 299 7,9790 €
200 5,8408 € 250 6,8838 € 300 8,0311 €
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Minut Tarifa   Minut Tarifa   Minut Tarifa
301 8,0311 € 351 9,1784 € 401 10,3257 €
302 8,0311 € 352 9,1784 € 402 10,3257 €
303 8,0311 € 353 9,1784 € 403 10,3779 €
304 8,0833 € 354 9,2306 € 404 10,3779 €
305 8,1354 € 355 9,2827 € 405 10,4300 €
306 8,1354 € 356 9,2827 € 406 10,4300 €
307 8,1354 € 357 9,2827 € 407 10,4300 €
308 8,1354 € 358 9,3349 € 408 10,4822 €
309 8,1876 € 359 9,3349 € 409 10,4822 €
310 8,2397 € 360 9,3870 € 410 10,5343 €
311 8,2397 € 361 9,3870 € 411 10,5343 €
312 8,2397 € 362 9,3870 € 412 10,5343 €
313 8,2397 € 363 9,4392 € 413 10,5865 €
314 8,2919 € 364 9,4392 € 414 10,5865 €
315 8,3440 € 365 9,4913 € 415 10,6386 €
316 8,3440 € 366 9,4913 € 416 10,6386 €
317 8,3440 € 367 9,4913 € 417 10,6386 €
318 8,3440 € 368 9,5435 € 418 10,6908 €
319 8,3962 € 369 9,5435 € 419 10,6908 €
320 8,4483 € 370 9,5956 € 420 10,7429 €
321 8,4483 € 371 9,5956 € 421 10,7429 €
322 8,5005 € 372 9,5956 € 422 10,7429 €
323 8,5005 € 373 9,6478 € 423 10,7951 €
324 8,5526 € 374 9,6478 € 424 10,7951 €
325 8,6048 € 375 9,6999 € 425 10,8472 €
326 8,6048 € 376 9,6999 € 426 10,8472 €
327 8,6048 € 377 9,6999 € 427 10,8472 €
328 8,6048 € 378 9,7521 € 428 10,8994 €
329 8,6569 € 379 9,7521 € 429 10,8994 €
330 8,7091 € 380 9,8042 € 430 10,9515 €
331 8,7091 € 381 9,8042 € 431 10,9515 €
332 8,7612 € 382 9,8042 € 432 10,9515 €
333 8,7612 € 383 9,8564 € 433 11,0037 €
334 8,8134 € 384 9,8564 € 434 11,0037 €
335 8,8655 € 385 9,9085 € 435 11,0558 €
336 8,8655 € 386 9,9607 € 436 11,0558 €
337 8,8655 € 387 9,9607 € 437 11,0558 €
338 8,8655 € 388 10,0128 € 438 11,1080 €
339 8,9177 € 389 10,0128 € 439 11,1080 €
340 8,9698 € 390 10,0650 € 440 11,1601 €
341 8,9698 € 391 10,0650 € 441 11,1601 €
342 8,9698 € 392 10,0650 € 442 11,1601 €
343 8,9698 € 393 10,1171 € 443 11,2123 €
344 9,0220 € 394 10,1171 € 444 11,2123 €
345 9,0741 € 395 10,1693 € 445 11,2644 €
346 9,0741 € 396 10,1693 € 446 11,2644 €
347 9,0741 € 397 10,1693 € 447 11,2644 €
348 9,0741 € 398 10,2214 € 448 11,3166 €
349 9,1263 € 399 10,2214 € 449 11,3166 €
350 9,1784 € 400 10,2736 € 450 11,3687 €
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Minut Tarifa   Minut Tarifa   Minut Tarifa 
451 11,3687 € 501 12,5160 € 551 13,6633 €
452 11,3687 € 502 12,5160 € 552 13,6633 €
453 11,4209 € 503 12,5682 € 553 13,7155 €
454 11,4209 € 504 12,5682 € 554 13,7155 €
455 11,4730 € 505 12,6203 € 555 13,7676 €
456 11,5252 € 506 12,6203 € 556 13,7676 €
457 11,5252 € 507 12,6203 € 557 13,7676 €
458 11,5773 € 508 12,6725 € 558 13,8198 €
459 11,5773 € 509 12,6725 € 559 13,8198 €
460 11,6295 € 510 12,7246 € 560 13,8719 €
461 11,6295 € 511 12,7246 € 561 13,8719 €
462 11,6295 € 512 12,7246 € 562 13,8719 €
463 11,6816 € 513 12,7768 € 563 13,9241 €
464 11,6816 € 514 12,7768 € 564 13,9241 €
465 11,7338 € 515 12,8289 € 565 13,9762 €
466 11,7338 € 516 12,8289 € 566 13,9762 €
467 11,7338 € 517 12,8289 € 567 13,9762 €
468 11,7859 € 518 12,8811 € 568 14,0284 €
469 11,7859 € 519 12,8811 € 569 14,0284 €
470 11,8381 € 520 12,9332 € 570 14,0805 €
471 11,8381 € 521 12,9332 € 571 14,0805 €
472 11,8381 € 522 12,9332 € 572 14,0805 €
473 11,8902 € 523 12,9854 € 573 14,1327 €
474 11,8902 € 524 12,9854 € 574 14,1327 €
475 11,9424 € 525 13,0375 € 575 14,1848 €
476 11,9945 € 526 13,0897 € 576 14,1848 €
477 11,9945 € 527 13,0897 € 577 14,1848 €
478 12,0467 € 528 13,1418 € 578 14,2370 €
479 12,0467 € 529 13,1418 € 579 14,2370 €
480 12,0988 € 530 13,1940 € 580 14,2891 €
481 12,0988 € 531 13,1940 € 581 14,2891 €
482 12,0988 € 532 13,1940 € 582 14,2891 €
483 12,1510 € 533 13,2461 € 583 14,3413 €
484 12,1510 € 534 13,2461 € 584 14,3413 €
485 12,2031 € 535 13,2983 € 585 14,3934 €
486 12,2031 € 536 13,2983 € 586 14,3934 €
487 12,2031 € 537 13,2983 € 587 14,3934 €
488 12,2553 € 538 13,3504 € 588 14,4456 €
489 12,2553 € 539 13,3504 € 589 14,4456 €
490 12,3074 € 540 13,4026 € 590 14,4977 €
491 12,3074 € 541 13,4026 € 591 14,4977 €
492 12,3074 € 542 13,4026 € 592 14,4977 €
493 12,3596 € 543 13,4547 € 593 14,5499 €
494 12,3596 € 544 13,4547 € 594 14,5499 €
495 12,4117 € 545 13,5069 € 595 14,6020 €
496 12,4117 € 546 13,5590 € 596 14,6542 €
497 12,4117 € 547 13,5590 € 597 14,6542 €
498 12,4639 € 548 13,6112 € 598 14,7063 €
499 12,4639 € 549 13,6112 € 599 14,7063 €
500 12,5160 € 550 13,6633 € 600 14,7585 €
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DILIGÈNCIA 

 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 4 de març de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP VIII 
 
 

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 
 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen els preus públics per la prestació d’altres serveis. 
 
 
Article 2n. SUBJECTE PASSIU 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol 
dels serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 

1. Fotocòpies de documents que no siguin reproducció d’expedients 
municipals (IVA  inclòs): 

         .  Per full Din A3                                                  0,50 €. 
         .  Per full Din A4                                                  0,45 €. 
 
2.   Llibre de Sant Cugat, preu venda al públic…   32,50 €. (IVA inclòs) 
 
3. Inserció de publicitat en la guia – revista Viu l’estiu: 
Espai a cada entitat    1 columna. 
Preu per columna .........................................  313,00 €. (IVA no inclòs) 
 
4. Per la cessió d’ús o utilització privativa de béns mobles de propietat 

municipal (IVA no inclòs): 
- Cadira (per unitat i dia)    0,70 €. 
- Tanca (per unitat i dia)    2,50 €. 
- Taula (per unitat i dia)    3,50 €. 
- Entarimat (per unitat i dia)   5,10 €. 
 
      5.  Pels tallers de cuina i diversitat, organitzat en el marc del Pla de 

Ciutadania (exempt d’IVA): 
 
  Quota inscripció taller de cuina i diversitat  ............. 31,50 euros. 
 
      6.  Per la venda de bosses confeccionades amb el material de les 

bandaroles promogudes pel Departament municipal de Civisme (IVA no inclòs): 
 
     Model Barcelona .....................   22,00 euros 
     Model Nit    .............................    27,20 euros 
     Model tardor  ..........................    36,50 euros 
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DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP IX 

 
 

PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I CESSIÓ D’ESPAIS DEL 
MUSEU MUNICIPAL 

 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen els preus públics per la prestació de serveis i cessió d’espais del museu 
municipal. 
 
 
Article 2n. SUBJECTE PASSIU 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol 
dels serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 

MUSEU 
   
 
Tarifes d’accés al Museu: 
(exempt d’IVA) 
Preu d'entrada individual al Museu - Monestir : 3, 00 €  
Preu d'entrada individual amb tarifa reduïda al Museu - Monestir : 1,50 € 
Preu d’entrada individual a la Casa Aymat: 2,00 € 
Preu d'entrada individual amb tarifa reduïda a la Casa Aymat : 1,00 € 
Preu d’entrada individual combinada al Monestir i la Casa Aymat: 4,00 € 
Preu d'entrada individual combinada amb tarifa reduïda al Monestir i la Casa             

Aymat: 2,00 € 
 

Col·lectius amb tarifa reduïda: 
(exempt d’IVA) 
Per a grups a partir de 15 persones 
Carnet jove 
Carnet d'estudiant 
Famílies nombroses 
Col·lectiu de Doctors i Llicenciats en Belles Arts 
Amigos del Románico acreditats 
Socis del Club Tresc, de televisió de Catalunya, acreditats 
Socis del club tr3sc cultura 
Acompanyants dels socis del Club Supertres, acreditats  
Clients del club Català de Viatges 
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Personal de la fundació La Caixa, acreditat 
Personal de la Caixa de Terrassa, acreditat 
Socis del club Català de Viatges de Meridià Viatges, acreditats. 
 

 Gratuïtat : 
(exempt d’IVA) 

Jubilats i pensionistes 
Aturats 
Membres de l'ICOM  Associacions de Museòlegs i  professionals de la   

museologia acreditats 
Nens  fins als 16 anys 
Ciutadans de Sant Cugat 
Discapacitats  
Mestres i professors acreditats  
 

 
  
ACTIVITATS OFERTES PEL MUSEU DE SANT CUGAT: 
 
Les activitats ofertes, es realitzaran amb un grup mínim de 4 persones i 

màxim de 30 persones.    
  
 
Visites educatives diverses 
(exempt d’IVA) 
Activitats d’1 hora de durada: 53,00 € 
Activitats d’1,5 hores de durada: 65,00 € 
Activitats de 2 hores de durada: 80,00 € 
Activitats de 2,5 hores de durada: 88,00 € 
Activitats de 3 hores de durada: 94,00€ 
 
Suplement nocturnitat: 14,00 € 
Suplement visites en altres idiomes (francès i anglès): 14,00 € 
 

  
 
Activitats d’educació en el lleure i narració de contes. 
(exempt d’IVA) 
Calendaritzades: 2,10 € 
Preu sessió per grups escolars (màxim 35 persones): 62,50 € 
 
 
Activitat d’educació el lleure i  visites teatralitzades.  
Calendaritzades: majors de 6 anys: 2,10 € 
Preu sessió per grups (màxim 35 persones): 287,00 € (IVA inclòs ) 
Preu sessió per grups escolars (màxim 35 persones): 182,50 € (IVA inclòs ) 
Tarifa reduïda: 1 € 
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Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un 
descompte del 20 per cent de les tarifes de les activitats ofertades pel Museu.  
Aquest descompte del 20 per cent també s’aplicarà a les famílies monoparentals 
que els serveis municipals a la Ciutadania tinguin identificades i classificades 
com a “famílies monoparentals en situació de risc”. Aquesta condició s’haurà 
d’acreditar mitjançant document expedit pels esmentats serveis a la Ciutadania.  

 
PUBLICACIONS DEL  MUSEU DE SANT CUGAT (IVA INCLÒS) 
 
 
PREU DE VENDA AL PÚBLIC DE CATÀLEGS EDITATS PEL MUSEU  
 
Classe A : 31,50 € 
Classe B : 21 € 
Classe C : 10,50 € 
Classe D:    5,20 € 

 
 
 
“REGALA CULTURA” (PACKS MUSEU) 
 

2 entrades monestir + 2 entrades casa Aymat + llibre història de sant Cugat   24 €  
2 entrades casa Aymat + catàleg Grau Garriga  32 €  
5 entrades per a la visita teatralitzada (1R DISSABTE DE MES) + llibre història + 
CD Menutstir  28 €  
 
Per a grups/regals aniversari (màxim 25 persones):  visita teatralitzada + taller 
escriptura + CD Menutstir  (per a cada nen/a que vingui) 307 € taller una hora) / 
320 € taller 1’5 h  
 

 
 
 
LLOGUER D’ESPAIS: 
(Aquests preus inclouen el 16% d’IVA) 
 

  
MONESTIR 
  
Claustre més Sala Capitular: 2.397,00 € / dia  
Claustre (Muntatge - desmuntatge, en fraccions de mig dia): 999,00€  
Sala Capitular: 1.198,50 €  
(Sala audiovisual opcional al 50% de descompte) 
 
Galeries superiors claustre: 799,00 €  
Sala Tapís: 580 €  
Tallers Didàctics: 399,50 €   
Llotgeta: 1.198,50 €  
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Sala Audiovisuals: 605,00 €  (dues hores) 
Reportatges fotogràfics nupcials: 
Dins de l’horari d’obertura del Museu de Sant Cugat: 
- nuvis i fotògraf, gratuït 
- resta, tarifa d’accés al Museu 
Fora de l’horari habitual d’obertura del Museu de Sant Cugat : 33,50 €/hora  
- cal sol·licitar-ho a les dependències del Museu amb una antelació mínima d’un 
mes.  
- accés restringit als nuvis i fotògraf 
- durada màxima del reportatge: 1 hora 
- limitació horària de la sol·licitud: 
Hivern (01 d’octubre al 31 de maig) fins a les 19:30 h. 
Estiu (01 de juny al 30 de setembre) fins les 20:30 h. 
 
CASA AYMAT     
  
Planta Baixa (Vestíbul i Sala Exp. Temporals): 799,00 €  (+Jardí opcional al 30% 
de descompte) 
Jardí: 467,50 €   
  
A les anteriors tarifes de lloguer d’espais se’ls aplica un descompte del 50 per 
cent en cas d’actes culturals i en el cas d’activitats organitzades per les 
Administracions públiques, Entitats i Institucions sense afany de lucre. 
Per al cas de les entitats socioculturals amb seu i desenvolupament bàsic i 
principal de la seva activitat a la ciutat de Sant Cugat del Vallès, s’estableix un 
preu de 62 € / hora (IVA inclòs)  per al cas de qualsevol espai dels enumerats 
anteriorment. Aquest preu  inclou el muntatge de les infraestructures necessàries 
(sempre que aquest no requereixi la intervenció de més d’una persona), la 
permanència de dues persones del Museu, que efectuaran les tasques de 
vigilància d’accés i suport genèric, i l’ús de la megafonia pròpia del Museu. 
En cas de muntatge de la infraestructura necessària demani la intervenció de 
més d’una persona, el preu per cada persona suplementària necessària serà de 
31 € hora (IVA inclòs). 
Tot element i/o infraestructura suplementària a la que és propietat i d’ús del 
Museu serà aportada per l’entitat, que n’assumirà totalment el cost. 

 
 
 
 
TURISME 
 
Visites guiades diürnes   ................................     8 euros 
Visites guiades nocturnes  .............................   15 euros 
Pels nens i nenes menors de 7 anys .............     gratuït 
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DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11de febrer 2008, romanent en vigor 
mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 



 
 
 
 

 42

 
GRUP X  

 
 

PREUS PÚBLICS PER LA CESSIÓ D’ESPAIS I PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL 
TEATRE-AUDITORI DE SANT CUGAT I LA BIBLIOTECA DEL MIL.LENARI  

 
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen els preus públics per la cessió d’espais i prestació de serveis del Teatre-Auditori 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
Article 2n. SUBJECTE PASSIU 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes aquells que utilitzin qualsevol 
dels serveis esmentats en l’article anterior. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 

1.- Empreses i/o entitats amb ànim de lucre per a activitats o 
promocions comercials o qualsevol altre organització jurídica o privada 
quan l’activitat a realitzar no sigui  de promoció específica de les arts 
escèniques 

 
• Teatre-Auditori, Sala Gran 
 
1.1.- Per acte, muntatge i/o desmuntatge 
 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores   500,00-€ 
 
1.2.- Per muntatge, desmuntatge i/o assaig realitzat en jornada diferent a 

l’acte 
 
- Preu hora, amb un mínim de 2 hores   385,00-€ 
 
1.3.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 
 
- Muntatge i desmuntatge             2.315,00-€ 
 
1.4.- Per muntatge i desmuntatge de tarimes i/o sonorització de l’acte 
 
- Preu hora, amb un mínim de 2 hores   405,00-€ 
 
1.3.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 
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- Muntatge i desmuntatge             2.315,00-€ 
 
1.4.- Per muntatge i desmuntatge de tarimes i/o sonorització de l’acte 
 
- Preu hora, amb un mínim de 2 hores   405,00-€ 
 
1.5.- Preu hora permanència al Teatre       75,00-€ 
 (Inclou només servei de consergeria) 
 
 
• Teatre-Auditori: Vestíbul  
 
1.6.- Per actes al Vestíbul del Teatre-Auditori 
         
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores   310,00-€ 
 
1.7.- Increment per ús simultani Sala Gran i Vestíbul 
 
Jornada sencera (Acte matí i tarda)    730,00-€ 
Mitja jornada       365,00-€ 
 
• Teatre-Auditori: camerinos col·lectius i serveis sanitaris vestíbul 
 
1.8.- Preu hora camerino col·lectiu    35,00-€ 
1.9.- Preu hora utilització serveis sanitaris vestíbul    35,00-€ 
 
 
2.- Entitats privades o públiques per a activitats de promoció específica 

de les arts escèniques: 
 
• Teatre-Auditori: Sala Gran 
2.1.- Funció i desmuntatge 
- Preu hora, amb un mínim de 5 hores    340,00-€ 
 
2.2.- Per muntatge o assaig 
- Preu hora, amb un mínim de 5 hores   270,00-€ 
 
2.3.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 
- Muntatge i desmuntatge     2.050,00-€ 
 
2.4.- Per enregistraments de Compact disc 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    300,00-€ 
 
2.5.- Per muntatge i desmuntatge de tarimes i/o sonorització de l’acte 
 
- Preu hora, amb un mínim de 2 hores   270,00-€ 
2.6.- Preu hora permanència al Teatre              60,00 -€ 
(Inclou només 1 conserge) 
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• Teatre-Auditori: Vestíbul  
 
2.7.- Per actes al Vestíbul del Teatre-Auditori 
         
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    210,00-€ 
 
2.8.- Increment per ús simultani de la Sala Gran del Teatre i del Vestíbul 
 
 Jornada sencera (acte matí i tarda)                         500,00-€ 
 Mitja jornada (matí ó tarda)      250,00-€ 
 
 
3.- Entitats privades o públiques de Sant Cugat del Vallès per a 

activitats de promoció específica de les arts escèniques. 
 
Bonificació del 10% respecte als preus establerts en l’apartat 2, 

aproximadament. 
 
• Teatre-Auditori: Sala Gran 
 
3.1.- Funció i desmuntatge 
 
- Preu hora, amb un mínim de 5 hores   305,00-€ 
 
3.2.- Per muntatge o assaig 
- Preu hora, amb un mínim de 5 hores   245,00-€ 
 
3.3.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 
 
- Muntatge i desmuntatge     1.835,00-€ 
 
3.4.- Per enregistraments de Compact disc 
 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    270,00-€ 
 
3.5.- Per muntatge i desmuntatge de tarimes i/o sonorització de l’acte 
 
- Preu hora, amb un mínim de 2 hores    270,00-€ 
 
3.6.- Preu hora permanència al Teatre                 60,00-€ 
 (Inclou només 1 conserge) 
 
• Teatre-Auditori: Vestíbul 
 
3.7.- Per actes al Vestíbul del Teatre-Auditori 
 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    190,00-€ 
 
3.8.- Increment per ús simultani de la Sala Gran del Teatre i del Vestíbul 
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Jornada sencera (acte matí i tarda)                                    450,00-€ 
Mitja jornada (matí ó tarda)                            25,00-€ 
 
4.- Entitats sense ànim de lucre de Sant Cugat del Vallès per a activitats 

d’interès públic. 
 
És requisit que les entitats estiguin inscrites al registre d’entitats sense 

ànim de lucre de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.     
 
Bonificació del 60%, sobre el preus establerts en l’apartat 2, 

aproximadament.   
 
• Teatre-Auditori : Sala Gran 
 
4.1.- Funció i desmuntatge 
 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    135,00-€ 
 
4.2.- Per muntatge o assaig 
 
- Preu hora, amb un mínim de 3 hores   110,00-€ 
 
(Nota: Quedarà a criteri del Teatre-Auditori si cal augmentar el servei 

tècnic per al muntatge i/o desmuntatge segons les necessitats de 
l’esdeveniment) 

 
4.3.- Per muntatge i desmuntatge de campana acústica 
 
- Muntatge i desmuntatge     820,00-€ 
 
4.4.- Per enregistraments de Compact disc 
 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    120,00-€ 
 
4.5.- Per muntatge i desmuntatge de tarimes i/o sonorització de l’acte  
 
- Preu hora, amb un mínim de 2 hores    120,00-€ 
4.6.- Preu hora permanència al teatre               60,00-€ 
 
 (Inclou només 1 conserge) 
 
• Teatre-Auditori: Vestíbul 
 
4.7.- Per actes al Vestíbul del Teatre-Auditori 
 
- Preu hora, amb un mínim de 4 hores    85,00-€ 
 
Observacions als preus públic a aplicar per la cessió d’espais del 

Teatre-Auditori Sant Cugat 
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Els preus establerts per a la cessió de la sala gran del Teatre-Auditori 
inclouen les despeses d’electricitat, climatització, material tècnic segons fitxa 
tècnica del Teatre-Auditori, i el mínim de personal tècnic i personal de sala. En el 
cas de cessió del vestíbul hi ha inclòs només un conserge. 

 
El Teatre-Auditori es reserva la facultat de determinar, en funció de les 

característiques de l’acte, el nombre mínim de personal de taquilla i/o 
acomodació necessari per a la realització de l’acte. 

 
Quan l’acte sigui obert al públic, les entrades hauran de ser sempre 

numerades. 
 
Els sol·licitants en el moment de la reserva hauran de pagar al Teatre-Auditori 

el 30% de l’import de la cessió dels espais, i aquesta quantitat servirà com a 
fiança en garantia de possibles danys al local o les instal·lacions. Si l’’mport de la 
reparació dels danys o perjudicis fos superior a l’import de la fiança, es lliuraria el 
corresponent càrrec per diferència. 

 
En el cas que el sol·licitant no celebrés l’acte, el Centre Cultural no retornarà 

la quantitat pagada a compte fins aquell moment, i podrà retenir-la en concepte 
d’indemnització per danys i perjudicis. En el cas que el Teatre-Auditori hagués 
tingut despeses addicionals per a la celebració de l’acte, aquestes es facturarien 
a part de la indemnització aquí pactada. 

 
Si el sol·licitant modifiqués la data de l’acte, haurà de pagar al Teatre-Auditori 

la quantitat de 650 € en concepte de danys i perjudicis, sempre que la 
comunicació d’aquest canvi de data es realitzés durant les tres setmanes 
anteriors a la data prevista de celebració de l’acte. Si l’avís per part del sol·licitant 
es realitza abans de les tres setmanes de la data reservada, l’import a pagar en 
concepte de danys i perjudicis serà de 250 €. 

 
El Teatre-Auditori pot convenir amb l’entitat usuària un tant per cent sobre el 

taquillatge a més, o també en comptes de l’aplicació del preu públic 
corresponent. 

 
El Cànon del Cafè Auditori: en cas que el Cafè Auditori no pugui oferir el seu 

servei al públic, s’abonarà un cànon de 560 €/dia per jornada sencera. Per mitja 
jornada, el cànon serà de 230 €. Aquest quedarà anul·lat en cas d’utilitzar el 
càtering amb la mateixa empresa concessionada. 

 
Per a la utilització de l’espai Cafè Auditori en horari de tancament del mateix, 

s’estableix un cànon de 60 €/dia 
 
En el cas que hi hagi càtering, sempre s’haurà de facturar el servei de neteja 

extraordinària. 
 
En tot el material de difusió dels actes als quals són d’aplicació els preus 3 

s’haurà d’esmentar l’Ajuntament de Sant Cugat i al Teatre-Auditori Sant Cugat 
com a institucions col·laboradores, amb els seus logotips corresponents. 
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En tot el material de difusió dels actes als quals són d’aplicació els preus 4 
s’haurà d’incloure el logotip de  l’Ajuntament de Sant Cugat i del Teatre.-Auditori 
Sant Cugat com a institucions que donen suport a l’acte, amb els seus logotips 
corresponents. 

 
El pressupost de l’acte serà elaborat pel personal del Teatre-Auditori Sant 

Cugat. 
 
Als preus establerts s’hi ha d’afegir el 16% d’IVA. 
 
 
5.- Preus públics per a la prestació de serveis del Teatre-Auditori Sant 

Cugat 
 
Serveis disponibles: 
 
5.1.- Servei de Sala i Taquilla (mínim 2 hores) 19,00- €/h/pax 
 
5.2.- Servei de Guarda-roba  
 
           0.50 €/peça o gratuït segons espectacle (IVA inclòs) 
 
5.3.- Serveis tècnics de so i llum:  
 
auxiliar tècnic                         19,00- €/h/pax 
ajudant tècnic                   22,00- €/h/pax 
tècnic                               26,00- €/h/pax 
 
5.4.- Servei de venda d’entrades    630,00-€ 
 
Per un període de 15 dies de dimarts a divendres de 10 a 14 i 17 a 19, i 

dissabtes de 12 a 14h., més el dia de l’espectacle, a les taquilles del 
vestíbul del Teatre-Auditori.  

 
5.5.- Neteja extraordinària dia laborable          17,00.- €/h/pax 
 
5.6.- Neteja extraordinària dia festiu          27,00.- €/h/pax  
 
5,7.- Visites guiades al Teatre-Auditori de centres d’ensenyament que no 

siguin de Sant Cugat   2,50.-€/alumne (IVA inclòs) 
 
Observacions: 
 
A aquests preus s’hi ha d’afegir el 16%  d’IVA, excepte en els preus 

públics 5.2 i 5.7, que ja està inclòs l’IVA. 
 
Altres serveis: traducció simultània, audiovisuals, càtering, muntatge 

d’estands, seguretat, etc.: en aquests casos, es fa el pressupost a mida en funció 
de les necessitats específiques. 

 



 
 
 
 

 48

6. Biblioteca del Mil·lenari 
 
6.1.- Cessió d’espai a empreses i altres organitzacions per la realització 

d’activitats de caràcters públic i privat de promoció comercial (només 
dissabte tarda, diumenge i dilluns matí en funció de l’activitat) 

     
  - Preu hora, mínim 4 hores 275,00- € 
 
Observacions: 
 
A aquest preu s’hi ha d’afegir el 16% d’IVA. 
El preu establert en l’apartat anterior inclou les despeses d’electricitat, 

climatització i el servei de consergeria. 
 
6.2.- Servei de fotocòpies 
 Preu públic:   0,06.- €/còpia (IVA inclòs) 
 
6.3.- Préstec interbibliotecari amb Biblioteques de la Generalitat 
 Taxa:    3,00.- €/tramesa 
 
6.4.- Retard devolució documents sol·licitats en préstec 
 Taxa:                          0,50.- €/trucada 
 
6.5.- Impressió full Ofimàtica i Internet 
 
        Preu públic:          10.- €/full blanc/negre (IVA inclòs) 
                                          0,30.- €/full en color (IVA inclòs) 
 
6.6.- Duplicat carnet Biblioteca 
 

  Taxa:   0,60.- €/duplicat 
 

 (No és d’aplicació en cas de robatori del carnet sempre i quan es presenti 
la denúncia com a justificant) 

 
6.7.- Taxa per la pèrdua de documents 
 
 Revistes       5,00.-€ 
 Llibres      16,00.-€ 
 Cd’s      17,00.-€ 
 VD’s      21,00.-€ 
 DVD’s i CDRom    30,00.-€  
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DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 



 

GRUP XI 
 
 

PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DEL  
PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  

 
 
Article 1r. DISPOSICIONS GENERALS 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen els preus pels serveis d’escolaritat a les escoles Bressols, a les escoles 
municipals d’arts Plàstiques i Disseny i del taller d’Expressió plàstica “Triangle” i de 
Música “Victòria dels Àngels”, així com els serveis de menjador i activitats d’estiu de 
les escoles Bressol i el servei La Casa dels Infants, i el material didàctic i general que 
s’especifica en la relació de tarifes. 
 
 
Article 2n. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquest preu públic la utilització dels serveis d’ensenyament, 
d’escoles bressol impartits en els diferents establiments integrats dins el Patronat 
Municipal d’Educació, així com els serveis de menjador i activitat d’estiu de les escoles 
Bressol i activitat de La Casa dels infants, i el material didàctic i general que 
s’especifica en la relació de tarifes. 
 
Es regula la contraprestació pecuniària per a la prestació dels serveis del Patronat 
Municipal d’Educació referits en el punt anterior. 
 
 
Article 3r. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els qui utilitzin qualsevol dels 
serveis esmentats al punt anterior. L’obligació del pagament comença en el moment 
de la formalització de la inscripció o matrícula, i pels casos d’escolarització i 
ensenyament serà independent de la real prestació del servei, si la falta d’aquest és 
imputable al sol·licitant. 
 
Estan obligats al pagament d’aquests preus públics les persones inscrites i/o 
matriculades, així com els seus pares, tutors i encarregats dels alumnes infantils 
inscrits per un curs escolar. 
 
 
Article 4t. TARIFES 
 
PREU GLOBAL DEL CURS  
  
1. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "VICTÒRIA DELS ÀNGELS" 

 Curs 2008/09 



 

CLASSES INDIVIDUALS euros 
  
Instrument  
60 minuts 648,00 
45 minuts 486,00 
30 minuts 324,00 
15 minuts 162,00 
5 minuts 54,00 
Per establir el preu d'altres durades de les sessions s'afegirà o es restarà el preu de 5 
minuts a la fracció d'hora anterior o posterior a l'establerta. 
  
Cos 
Optativa-individual 30 minuts 324,00 
Optativa-individual 15 minuts 162,00 
Optativa-individual 5 minuts 54,00 
Per establir el preu d'altres durades de les sessions s'afegirà o es restarà el preu de 5 
minuts a la fracció d'hora anterior o posterior a l'establerta. 
  
CLASSES COL·LECTIVES  
Sensibilització: 1r i 2n / 1 hora 372,80 
Sensibilització: 3r i 4t / 2 hores 745,60 
Llenguatge/Harmonia 60 minuts 173,00 
Llenguatge/Harmonia 30 minuts 86,60 
Llenguatge/Harmonia 15 minuts 43,30 
Cos (optativa-Adults) 245,80 
Història de la música 1 hora 173,00 
Història de la música 2 hores 346,00 
Grups Instrumentals – petit format 245,80 
Llengües estrangeres 245,80 
Cant Coral 188,40 
Orquestres (assignatura obligatòria) 188,40 
Optatives Grau Mitjà (equivalent) 245,80 
Orquestra (assignatura optativa) 113,10 
  
Gestió i cobrament:  
Els preus públics corresponen al preu global del curs i cobreix la matrícula que 
representa un 10% del total i la resta de quotes mensuals del curs. 
El venciment i l'exigència d'aquest preu serà l'últim dia del mes natural en què es presti 
el servei. 
  
Formes de pagament : 

a) En una sola vegada, en el moment de formalitzar la matrícula. 



 

b) A terminis: en el moment de formalitzar la matrícula s’abonarà el 10% de l’import total 
i la resta prorratejada en nou mensualitats amb venciment entre els dies 1 i 10 de cada 
mes, des del mes d'octubre fins el mes de juny del curs vigent. 
 
Alumnes de Sensibilització: 
El pagament de la inscripció podrà fer-se efectiu mitjançant domiciliació bancària
La setmana següent a la formalització de la  inscripció, el rebut corresponent a la 
matrícula es carregarà al compte bancari utilitzat per al cobrament de les quotes de 
l’Escola de Música. 
La matrícula per al curs 2008/09 es considerarà efectiva un cop realitzat el pagament; 
en cas contrari l’alumne/a serà donat de baixa del centre a tots els efectes. 
 

Bonificacions : 
Per estudis oficials es fixen les bonificacions següents: 
- família nombrosa general: 50 % 
- família nombrosa especial: 100 % 
- Grau mitjà (equivalent): 40% sobre l’import total de la matrícula als alumnes que es 
matriculin als cursos de Grau mitjà (equivalent). 
- Alumnes de 4 a 18 anys, una bonificació del 5% de les tarifes 
- Família monoparental que els Serveis Municipals a la Ciutadania tingui identificades i 
classificada com a “monoparentals en situació de risc”: tindrà els mateixos descomptes 
establerts en els preus públics per a les famílies nombroses. 
 
Baixes: 
La baixa s’haurà de sol·licitar amb l’imprès que facilitarà la Secretaria de l’Escola de 
Música. 
L’import corresponent a la matrícula no serà retornat. 
L’usuari estarà obligat a fer efectiva la totalitat de l’import corresponent al mes en què 
sol·licita la baixa. 
 
Curs Perfeccionament musical 

Preu mensual 528,10 
 
Gestió i cobrament:  
Aquest curs és una oferta al marge del pla d'estudis de l'escola i no comporta el dret de 
matricular-se a altres matèries; té una durada de vuit mesos; el mínim necessari per 
obrir i mantenir l'activitat oberta és de 4 alumnes.  Per inscriure's cal demostrar un nivell 
suficient a través d'una prova d'accés. 
  
Formes de pagament :  
Mensualment, entre els dies 1 i 10 de cada mes, s’abonarà l’import del preu fixat per 
aquesta activitat. 

L'impagament comportarà la baixa de l'alumne/a. 
 
Baixes: 



 

La baixa s’haurà de sol·licitar amb l’imprès que facilitarà la Secretaria de l’Escola de 
Música. 
L’usuari estarà obligat a fer efectiva la totalitat de l’import corresponent al mes en què 
sol·licita la baixa. 
 
 
OIENT (sessió-classe col·lectiva) 21,50 
 
PROVES  
Prova de suficiència 9,80 
Prova d’accés a grau mitjà (equivalent) 74,10 
  
MATERIAL  
Material (fotocòpies i altres) 3,80 
  
  
2.  ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY  
 Curs 2008/09 
 euros 
CURS BÀSIC DE DISSENY 892,80 
 
TALLERS  LLIURES  
 - 12 hores/setmanal  1.039,80 
 - 11 hores/setmanal   988,80 
 - 10 hores/setmanal   934,00 
 -  9 hores/setmanal   871,30 
 -  8 hores/setmanal  801,30 
 -  7 hores/setmanal  722,80 
 -  6 hores/setmanal   637,40 
 -  5 hores/setmanal   543,60 
 -  4 hores/setmanal  441,40 
 -  3 hores/setmanal   336,30 
 -  2 hores/setmanal   227,20 
 -  1 hora/setmanal  113,70 
  
Gestió i cobrament:  
Els preus públics corresponen al preu global del curs i cobreix la matrícula que 
representa un 20% del total i la resta de quotes mensuals del curs. 
El venciment i l'exigència d'aquesta taxa serà l'últim dia del mes natural en què es presti 
el servei. 
  
Formes de pagament :  



 

a) En una sola vegada, en el moment de formalitzar la matrícula. 

b) A terminis: en el moment de formalitzar la matrícula s’abonarà el 20% de l’import total 
i la resta prorratejada en vuit mensualitats. 

c) En cas que l'import total de la matrícula sigui inferior a 300,00 € 
- s'abonarà l'import total en el moment de formalitzar la matricula o,  
- es podrà fraccionar el pagament en 2 terminis: un 50% de l'import total al moment 
de formalitzar la matricula i el 50% restant abans del 31 de desembre de 2008. 

 
Bonificacions : 

Tallers lliures 
- alumnes amb carnet de família nombrosa: 20 % 

Curs Bàsic 
- alumnes amb carnet de família nombrosa: 50 % 

 
Tant en els tallers lliures com en el curs bàsic, les famílies 
monoparentals que els Serveis Municipals a la Ciutadania tinguin 
identificades i classificades com a “monoparentals en situació de risc” 
tindran els mateixos descomptes establerts en els preus públics per a 
les famílies nombroses. 
  
Baixes: 
La baixa s’haurà de sol·licitar amb l’imprès que facilitarà la Secretaria de l’Escola d’Art. 
L’import corresponent a la matrícula no serà retornat. 
L’usuari estarà obligat a fer efectiva la totalitat de l’import corresponent al mes en què 
sol·licita la baixa. 
  
Cursos "MONOGRAFICS" 
Preu públic per hora classe "Monogràfics" 

- grups d’entre 6 i 9 alumnes 7,00 
- grups d’entre 10 i 15 alumnes 4,20 

- grups d’entre 16 i 20 alumnes 2,90 

  
Bonificacions  
- família nombrosa: 20 %  
- alumnes del centre: 5%  
- Les famílies monoparentals que els Serveis Municipals a la 
Ciutadania tinguin identificades i classificades com a “monoparentals 
en situació de risc” tindran els mateixos descomptes establerts en els 
preus públics per a les famílies nombroses. 
  
  
Forma de pagament:  
En el moment de la preinscripció l'usuari efectuarà el pagament d'un import com a 



 

reserva de plaça, que es retornarà si no s'assoleix el nombre mínim de preinscripcions; 
la resta de l'import s'abonarà en el moment de la matriculació. 
 
DESPESES NO DOCENTS CURSOS OFICIALS SUBVENCIONATS  

 - Alumnes matriculats al 1r i 2n curs  305,00 
 - Alumnes matriculats al quatrimestre de l'últim curs  110,90 
  
  
3.  TALLER D'EXPRESSIÓ TRIANGLE 
 Curs 2008/09 
 euros 
ESCOLARITAT   
2 dies/ setmana (3 hores) 466,40 
1 dia/setmana   (2 hores) 311,00 
1 dia/setmana  (1,5 hores) 233,20 
  
Gestió i cobrament:  
Els preus públics corresponen al preu global del curs i cobreix la matrícula que 
representa un 20% del total i la resta de quotes mensuals del curs. 
El venciment i l'exigència d'aquest preu serà l'últim dia del mes natural en què es presti 
el servei. 
  
Formes de pagament :  
a) En una sola vegada, en el moment de formalitzar la matrícula.  
b) A terminis: en el moment de formalitzar la matrícula s'abonarà el 20% de l'import total 

i la resta prorratejada en VUIT mensualitats amb venciment entre els dies 1 i 10 de 
cada mes, des del mes d'octubre fins el mes de maig; l'import corresponent a la 
inscripció (20% del total del preu públic) es farà efectiu conjuntament amb la  primera 
mensualitat prorratejada. 

Bonificacions : 
Per famílies amb carnet de família nombrosa: 20 % 
Per famílies monoparentals que els Serveis Municipals a la 
Ciutadania tinguin identificades i classificades com a “monoparentals 
en situació de risc” tindran els mateixos descomptes establerts en els 
preus públics per a les famílies nombroses. 
  
  
Baixes: 

La baixa s’haurà de sol·licitar amb l’imprès que facilitarà l’Oficina del Patronat Municipal 
d’Educació. 
L’import corresponent a la matrícula no serà retornat. 
L’usuari estarà obligat a fer efectiva la totalitat de l’import corresponent al mes en què 
sol·licita la baixa.  
 



 

MATERIAL  TALLER “TRIANGLE”  
- fins una hora de durada 15,20 
- 1 h i 30 minuts de durada 22,70 
- 2 hores de durada                                                                      30,60 
- carpeta per al material 1,60 
 
4.  ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  
 Curs 2008/09 
 euros 
SERVEIS D’ESCOLARITAT DE LES ESCOLES BRESSOL   
  
- Quota escolaritat  mesos d’octubre a juny 225,60 
- Quota d’escolaritat mesos de setembre i juliol                                         112,80 
- Servei de permanència (de 17 a 18 hores) – preu mensual 32,20 
- Servei de permanència esporàdic – preu diari 2,40 
  
Gestió i cobrament: 
El fet de matricular un infant a les escoles bressol municipals comporta per part de 
l'usuari el compromís d'abonar les onze mensualitats compreses en el curs (setembre 
2008 a juliol 2009) 
  
Bonificacions:  

Famílies nombroses i/o famílies de múltiples: s’aplica reducció del 50% sobre la quota 
d’escolaritat. 
Infants de necessitats educatives específiques (nee): s’aplicarà la reducció del 50% 
sobre la quota d’escolaritat quan, per indicació de la psicòloga del PME,  l’infant redueixi 
a mitja jornada l’assistència al centre. 
Les famílies monoparentals que els Serveis Municipals a la Ciutadania tinguin 
identificades i classificades com a “monoparentals en situació de risc” tindran els 
mateixos descomptes establerts en els preus públics per a les famílies nombroses. 
 
  
SERVEIS DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL 

 - quota mensual (servei dinar i berenar)   135,80 
 - quota mensual (servei dinar)   118,90 
 - quota mensual (servei berenar)  35,80 
 - 1 dinar esporàdic   8,40 
 - 1 berenar esporàdic   2,00 
 - Servei menjador dels infants que s’alimenten amb lactància materna 59,60 
 - complement diari menú vegetarià 2,00 
  
Gestió i cobrament:  
  



 

El preu del menjador s’abonarà mensualment. Els mesos de setembre i juliol s’abonarà 
un 50 per cent de l’import. 

En cas de no utilització del servei de menjador caldrà distingir si es tracta de : 
  
- Períodes superiors a un mes: sempre i quan la situació es notifiqui al Patronat 15 dies 
abans de finalitzar el mes anterior, no es passarà al cobrament el/s rebut/s 
corresponent/s. 
  
- Períodes inferiors a un mes: sempre que per part dels pares i persones encarregades 

de l’alumne/a s’avisi de l’absència al centre i aquesta sigui per causa justificada, es 
procedirà a la devolució del 50% del preu a partir del 3r. dia de la falta d'assistència i 
no utilització del servei. 

La devolució de les quantitats que escaiguin es realitzarà un cop l’any, entre els mesos 
de setembre i desembre de l'any en què finalitza el curs escolar, i sempre que 
l’interessat no tingui contret cap dèbit amb el PME. 
  
Mes de juliol: sempre que per part dels pares o persones encarregades de l’alumne 
s’avisi de l’absència al centre abans del dia 24 de juny, no es passarà al cobrament 
l’import corresponent als servei de menjador. En cas contrari caldrà fer efectiva la 
totalitat del rebut. 
 
ACTIVITAT D’ESTIU A LES ESCOLES BRESSOL  
 
Preu per dia de servei: 
- assistència de 8 a 12 hores 7,00 
- assistència de 8 a 15:30 hores (inclou dinar) 14,50 
  
Famílies nombroses i/o famílies múltiples: 
- assistència de 8 a 12 hores 3,50 
- assistència de 8 a 15:30 hores (inclou dinar) 
 11,00 

Les famílies monoparentals que els Serveis Municipals a la Ciutadania tinguin 
identificades i classificades com a “monoparentals en situació de risc” tindran els 
mateixos descomptes establerts en els preus públics per a les famílies nombroses. 
 
El preu total de l'activitat d'estiu es calcularà en funció dels dies de durada de l'activitat. 
 
 
5.  LA CASA DELS INFANTS 

Curs 2008/09 
Preu mensual per la prestació del servei: euros 
- dues sessions setmanals 30,60 
- una sessió setmanal 15,30 

Preu mig mes per la prestació del servei:  



 

- dues sessions setmanals 15,30 
- una sessió setmanal 7,65 
  
Bonificacions :  
Per famílies amb carnet de família nombrosa i/o famílies de múltiples: 20% 
Les famílies monoparentals que els Serveis Municipals a la Ciutadania tinguin 
identificades i classificades com a “monoparentals en situació de risc” tindran els 
mateixos descomptes establerts en els preus públics per a les famílies nombroses. 
 
  
  
6.  CESSIÓ D’ESPAIS DE CENTRES ESCOLARS DE  

 TITULARITAT MUNICIPAL – Curs 2008/09  
 Curs 2008/09 

Aules i patis dels centres euros 
Utilització per a usos educatius sense finalitat lucrativa (sense IVA):  
- Preu per dia 7,90 
Aquests preus per raons d’interès social, cultural o d’interès públic i prèvia sol·licitud 
dels interessats poden bonificar-se fins el 100%en els mateixos termes que 
s’estableixen en l'article 4.2 del Reglament de Preus Públics. 
 
Utilització per a actes públics i privats sense finalitat lucrativa (sense IVA): 

- Preu per dia 7,90 
Aquests preus per raons d’interès social, cultural o d’interès públic i prèvia sol·licitud 
dels interessats poden bonificar-se fins el 100%en els mateixos termes que 
s’estableixen a l'article 4 del Reglament de Preus Públics. 

  
Utilització per a usos educatius amb rendiment lucratiu (IVA no inclòs): 
- Preu de l’hora per un màxim de 4 hores 24,40 
- Preu per dia 237,60 
  
Utilització per a actes públics i privats amb rendiment lucratiu (IVA no inclòs): 
- Preu de l’hora per un màxim de 4 hores 27,70 
- Preu per dia 253,80 
 
 

DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 31 de març de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
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GRUP XII  
 
 
PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES “MASIA TORRE 

BLANCA”  
 
Article 1r. OBJECTE 
 
A l’empara del que estableix l’article 41 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, es 
fixen les contraprestacions pecuniàries per la prestació de serveis d’activitats del Casal 
de Joves “Masia Torre  Blanca”. 
 
 
Article 2n. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT 
 
Estan obligats al pagament dels corresponents preus públics els que utilitzin qualsevol 
dels tallers que s’ofereixin en el Casal  de Joves “Masia Torre Blanca”. L’obligació de 
pagament comença en el moment de la formalització de la inscripció al taller que es 
sol·liciti. 
 
Estan obligats al pagament d’aquests preus públics les persones inscrites, així com els 
seus pares, tutors o encarregats dels menors d’edat inscrits. 
 
 
Article 3r. TARIFES 
 

1. Activitats en el marc del programa de formació ... 3,15 €/hora 
(exempt d’IVA). 

 
2. Activitats puntuals d’expressió artística (exempt d’IVA): 
 

a. Accés a les activitats realitzades per entitats o col·lectius locals sense ànim 
de lucre: 3,15 € 

b. Accés a les activitats realitzades per entitats o col·lectius locals amb ànim de 
lucre: 6,30 € 

c. Accés a les activitats realitzades per entitats o col·lectius no locals sense 
ànim de lucre: 6,30 € 

d. Accés a les activitats realitzades per entitats o col·lectius no locals amb ànim 
de lucre: 9,50 € 

 
Les persones que acreditin la seva condició de família nombrosa, tindran un 

descompte del 20 per cent de les tarifes de les activitats realitzades en el Casal 
de Joves. Aquest descompte del 20 per cent també s’aplicarà a les famílies 
monoparentals que els serveis municipals a la Ciutadania tinguin identificades i 
classificades com a “famílies monoparentals en situació de risc”. Aquesta 
condició s’haurà d’acreditar mitjançant document expedit pels esmentats serveis 
a la Ciutadania.  

 
3.  Activitats de divulgació cultural (conferències, xerrades, debats,...): 

gratuït 
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4.  Preu per l’ús de sales polivalents o de reunions del centre (més IVA): 
 

e. Per a entitats o col·lectius locals sense ànim de lucre...... 10,50 €/hora 
f. Per a entitats o col·lectius locals amb ànim de lucre........  21,00 €/hora 
g. Per a entitats o col·lectius no locals sense ànim de lucre..31,50 €/hora 
h. Per a entitats o col·lectius no locals amb ànim de lucre . . 42,00 €/hora 

 
5.  Preu per l’ús de sala noble al primer pis del centre (més IVA):  
 

a.  Per a entitats o col·lectius locals sense ànim de lucre ..... 16,00 €/hora 
b.  Per a entitats o col·lectius locals amb ànim de lucre ......   26,00 €/hora 
c.  Per a entitats o col·lectius no locals sense ànim de lucre.. 36,50 €/hora 
d. Per a entitats o col·lectius no locals amb ànim de lucre . .  47,00 €/hora 

 
6.  Preu per l’ús de la sala annexa a la Masia Torre Blanca (més IVA):  
 

a. Per a entitats o col·lectius locals sense ànim de lucre...... 21,00 €/hora 
b. Per a entitats o col·lectius locals amb ànim de lucre .........31,50 €/hora 
c. Per a entitats o col·lectius no locals sense ànim de lucre..42,00 €/hora 
d. Per a entitats o col·lectius no locals amb ànim de lucre ... 52,00 €/hora 
 
El preu per a l’ús de les sales de l’equipament inclou només els serveis de neteja 
i préstec de material (TV, projector, ordinador, etc) per el correcte 
desenvolupament de l’activitat, excloent-ne el servei de consergeria.  

 
7. Preu per l’ús de bucs d’assaig del Casal (més IVA) 

 
          a. Per a grups musicals locals   .............................   6 €/hora 
          b. Per a grups musicals no locals  .......................    12 €/hora 
          c. Per a entitats o col·lectius locals amb ànim de lucre .15 €/hora  

 
Els preus a) i b) fan referència a l’ocupació per assaig musical de qualsevol 

tipus. 
 
El preu c) fa referència a la possibilitat d’ocupar o cedir l’espai com a recurs 

formatiu musical. 
 
l ús de les sales del centre, excepte l’ús dels bucs d’assaig,   per a totes 

aquelles entitats i col·lectius que conformen el MAJ es gratuït i no hauran 
d’abonar el corresponent preu públic. 

 
Quan es tracta de tallers que s’emmarquin en l’objectiu de protecció de 

l’associacionisme local i/o la dimanització del col·lectiu juvenil a travers de 
formules que facilitin la participació i la implicació dels joves en projectes de la 
comunitat, els preus dels tallers es podran rebaixar fins a un 50 % per resolució 
de l’òrgan municipal competent amb acord previ entre l’entitat gestora i el servei 
de Joventut i sempre que això no impliqui fer perillar la viabilitat del conjunt del 
recurs. 
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DILIGÈNCIA 
 
Per fer constar que les tarifes incloses en aquest annex han estat aprovades per la 
Junta de govern local en sessió ordinària de data 11 de febrer de 2008, romanent en 
vigor mentre no s’acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
      EL SECRETARI GENERAL 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓ DE CARRERS 
ORDENATS PER CARRER 

 

 



VIA DESCRIPCIÓ CARRER OBSERVACIONS CAT. IAE CAT. GUALS

carrer d' A DE CAN CALOPA (actualment carrer de LLOBREGAT) 1 4
carrer de l' ABAT ARMENGOL 4 2
carrer de l' ABAT BIURE 4 2
plaça de l' ABAT DONADEU 4 2
carrer de l' ABAT ESCARRE 4 2
carrer de l' ABAT GUILLEM D'AVINYO 4 2
carrer de l' ABAT GUITART 4 2
carrer de l' ABAT MARCET 4 2
carrer de l' ABAT ODO 5 3
carrer de l' ABAT TEODOR 5 3
carrer d' ABELLA 4 2
carrer de les ABELLES 4 3
passeig de les ACACIES 4 3
passatge d' ADRIA 5 3
carrer d' ADRIA GUAL 4 2
carrer d' ADRIA PARDOS 5 3
carrer dels ADVOCATS 4 3
passatge de l' AGRO 4 3
carrer de l' AGUILA 4 3
carrer d' AGUSTÍ PEDRO I PONS (actualment carrer de PEDRO I PONS) 4 3
plaça d' AIGUALLONGA 5 3
carrer de les AIGUES DE SABADELL 5 3
passatge de les AIGUES DE SABADELL 5 4
carrer de l' AILANT 4 3
carrer d' ALACANT 4 3
carrer de l' ALADERN 4 3
baixada de l' ALBA 4 1
carrer de ALBACETE 4 3
carrer de l' ALBERCOC 4 3
passatge dels ALBERS 4 3
passeig dels ALBERS 4 3
carrer d' ALBERT ROSAS 4 3
avinguda de l' ALCALDE BARNILS 1 2
plaça de l' ALCALDE MAGI BARTRALOT (abans plaça de MAGI BARTRALOT) 3 E
avinguda d' ALCALDE RAMON ESCAYOLA (actualment avinguda de RAMON ESCAYOLA) 4 3
passatge de l' ALEGRIA 4 3
carrer d' ALELLA 4 3
carrer d' ALEXANDRE EL GRAN 5 4
carrer d' ALFONS EL MAGNANIM (abans carrer de REI ALFONS IV EL MAGNÀNIM) 4 2
avinguda d' ALFONS SALA (actualment carrer de LLUIS COMPANYS) 3 E
carrer dels ALPS 4 3
carrer d' ALTEA 4 3
carrer d' ALVAREZ 4 2
passatge d' ALVAREZ 4 3
passeig de l' ALZINA 4 3
carrer d' AMAT 4 2
passeig d’ AMETLLER 4 3
carrer d' AMPOSTA 1 3
carrer d' ANDALUSIA 4 3
carrer de l' ANDANA 4 2
carrer dels ANDES 4 3
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 001 al 019) 3 E
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 002 al 020) 3 E
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 021 al 999) 3 2
carrer d' ANGEL GUIMERA (del 022 al 998) 3 2
carrer de l’ ANOIA (abans carrer de NUMERO 15 DE CAN BARATA) 5 4
carrer ANTIC DE CAN BORRULL 5 3
carrer d' ANTONI CABALLE 4 3
passeig d' ANTONI GAUDI 4 2
avinguda d' ANTONI GRIERA 5 3
carrer d’ ANTONI PUIGVERT 4 4
carrer d' ANTONI ROVIRA I VIRGILI (actualment carrer de ROVIRA I VIRGILI) 4 2

RELACIÓ DE CARRERS ORDENATS PER CARRERS



carrer dels APENINS 4 3
carrer d' ARAGO 4 3
passeig de l' ARBRE 4 3
plaça dels ARBRES 4 3
carrer d' ARBUCIES 4 3
carrer dels ARBUSTOS 4 3
carrer de l' ARGENTINA 4 3
carrer d' ARIBAU (abans carrer de BONAVENTURA CARLES ARIBAU) 4 2
carrer d' ARISTIDES MAILLOL 4 2
carrer d' ARNAU CADELL 4 2
carrer d’ ARNAU DE VILANOVA 4 4
carretera de l' ARRABASSADA (actualment carretera de la RABASSADA) 5 3
carretera de l' ARRABASSADA A LA FLORESTA (actualment carrer de la RABASSADA A LA FLORESTA) 4 3
carrer de l' ART 4 3
camí d' ASPANIAS 4 4
carrer de l' ASSUTZENA 4 3
carrer d' ASTURIES 4 3
carrer d' ASUNCION 4 3
plaça AUGUSTA 2 E
carrer d' AULADELL 4 2
carrer d' AURELI CAPMANY 4 2
carrer de l' AURO 4 3
passeig dels AVELLANERS 4 3
carrer de l' AVET 4 3
carrer d' AVILA 4 3
carrer d' AYMERICH 4 3
carrer  B DE CAN CALOPA 1 4
plaça de BACH 4 2
carrer de BAGES (abans carrer de NUMERO 07 i 08 DE CAN BARATA) 5 4
passeig del BAIXADOR 4 3
rambla del BAIXADOR 4 3
avinguda del BAIXADOR 4 3
carrer del BALADRE 4 3
passatge de BALAGUER 4 3
carrer de BALMES 3 1
carrer del BAMBU 4 4
plaça de BARCELONA 3 E
carrer de BARCELONA 4 2
avinguda de BARCELONA 4 3
carrer de la BARCELONETA 4 3
carrer de la BARDISSA 4 3
passatge de BARNADES 4 3
carrer de BASCONIA 4 3
passatge de BATLLORI 4 3
carrer de la BECADA 4 3
carrer de BEETHOVEN 4 3
carrer de BELLATERRA 4 2
carrer de BERGA 4 2
carrer de BERGARA 4 2
carrer de BERNAT DESCLOT 4 2
carrer de BERNAT METGE 1 3
carrer de BENET DE MOXÓ 1 3
carrer del BESOS 4 4
avinguda de BILBAO 4 3
carrer del BISBE MORGADES 4 3
carrer de BLASCO IBAÑEZ 4 3
carrer de les BOBINES 4 3
carrer de BOLIVAR 4 3
carrer de BOLIVIA 4 3
carrer de la BONA VISTA 4 3
carrer de BONAVENTURA CARLES ARIBAU (actualment carrer d'ARIBAU) 4 2
passatge de BONFILL 4 3
carrer de BORRELL 4 1
passeig del BOSC 4 3
carrer del BOSC GRAN 4 3
carrer del BRASIL 4 3
carrer del BRILLANT 4 3
carrer del BROLLADOR 4 3
passatge de BROS 4 3
carrer del BRUC 4 3
carrer de BUENOS AIRES 4 3
carrer de BURGOS 4 3
camí de CA N'ABADAL 4 3
camí de CA N'AMETLLER 4 3



avinguda de CA N'ENRIC 4 3
carrer de CABRERA 4 3
passeig dels CAÇADORS 4 3
passeig de la CADERNERA 4 3
carrer del CADI 4 4
carrer de CADIS 4 3
passeig de CALADO 5 3
carrer de la CALANDRIA 4 3
carrer de CALDES (actualment carrer de CALDES DE MONTBUI) 4 3
carrer de CALDES DE MONTBUI (abans carrer de CALDES) 4 3
carrer de CALDES I ARUS (abans carrer de VICENÇ CALDES I ARÚS) 1 2
carrer del CALVARI 5 4
passeig de les CAMELIES 4 3
carrer de CAMPANYA 1 3
carrer de CAMPOAMOR 4 3
camí de CAN BARATA 5 4
carrer de CAN BARATA (abans carrer NUMERO 01 DE CAN BARATA) 5 4
passeig de CAN BARATA (actualment carrer d'OSONA) 5 4
camí de CAN BARBA 4 4
rambla de CAN BELL 4 3
camí de CAN BELLET 4 3
camí de CAN BOBA 5 4
passatge de CAN BORD 4 3
camí de CAN BORRELL 5 4
avinguda de CAN BORRULL 5 3
passatge de CAN BROU 4 3
avinguda de CAN BUSQUETS 4 3
drecera de CAN BUSQUETS 4 3
avinguda de CAN CABASSA 4 3
camí de CAN CABASSA 4 3
camí de CAN CADENA 4 3
plaça de CAN CADENA 4 3
camí de CAN CALDERS 1 4
carrer de CAN CALOPA 1 4
camí de CAN CAMPDERROS 4 3
camí de CAN CAMPS (actualment carrer de MERCE VILARET) 1 4
camí de CAN CANYAMERES 4 3
camí de CAN CASES 5 4
camí de CAN CODONYERS 4 3
avinguda de CAN CORTES 5 3
camí de CAN CUSO 4 4
camí de CAN FATJO DELS AURONS 4 3
camí de CAN FLO 5 4
avinguda de CAN FONTANALS 4 3
camí de CAN GATXET 4 2
camí de CAN GORDI 5 4
camí de CAN GRAELLS 1 3
camí de CAN JANE 4 3
camí de CAN LLOBET 4 3
carrer de CAN LLOBET 4 3
camí de CAN MAGI 1 3
avinguda de CAN MAGI 4 3
camí de CAN MAJO 4 3
camí de CAN MARCET 4 3
carrer de CAN MATES 4 4
camí de CAN MENTA 4 3
camí de CAN MINGUET 4 3
avinguda de CAN MONMANY 4 3
rambla de CAN MORA 3 1
passeig de CAN MORA 4 3
camí de CAN PAGAN 4 3
avinguda de CAN PICANYOL 4 2
camí de CAN RABELLA 1 3
carrer de CAN RABELLA 4 3
camí de CAN ROCA 4 3
camí de CAN SOLA 4 3
camí de CAN TIRAIRAS 4 4
avinguda de CAN TRABAL 4 3
carrer de la CAN VASCONCEL (actualment camí de la CAN VASCONCEL) 4 3
camí de CAN VERNET 4 3
camí de CAN VILALLONGA 4 3
avinguda de CAN VULPALLERES 4 2
avinguda del CANADA 4 3
carrer del CANAL DE LA MANEGA 4 3



carrer del CANAL DE SUEZ 4 3
carrer del CANARI 4 3
carrer del CANEM 4 3
carrer del CANIGO 4 2
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 001 al 009) 4 1
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 002 al 008) 4 1
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 010 al 998) 4 2
carrer de CANOVAS DEL CASTILLO (del 011 al 999) 4 2
camí de la CAPELLA 5 3
passeig de la CAPELLA 5 3
carrer de la CAPELLA DE SANT JOAN 4 3
passatge del CAQUI 4 3
passeig del CAQUI 4 3
carrer del CARDENAL CISNEROS 4 3
carrer de CARDONA 4 2
passeig de la CARENA 4 4
carrer de la CARENA 5 3
carrer de CARLES RIBA 4 3
carrer de CARLOS MELLA 4 3
carrer del CARME 3 E
passatge del CARME 4 2
carrer de CARRASCO I FORMIGUERA (abans carrer de MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA) 4 2
avinguda del CARRIL (del 002 al 048) 4 2
avinguda del CARRIL (del 050 al 998) 4 3
camí de la CASA VASCONCEL (abans carrer de la CAN VASCONCEL) 4 3
carrer del CASALOT 5 3
carrer del CASINO 4 3
passeig del CASTANYER 4 3
avinguda del CASTELLOT 4 3
carrer de CASTELLVI 4 1
carrer dels CASTILLEJOS 4 E
carrer de la CATALPA 4 3
avinguda de CATALUNYA 3 1
plaça de CATALUNYA 4 3
carrer de la CEDRELA 5 3
passatge del CELLER 4 1
rambla del CELLER (del 001 al 123)  3 1
rambla del CELLER (del 002 al 998)  3 1
rambla del CELLER (del 125 al 999)  3 E
drecera CENTRAL 4 3
plaça del CENTRE 4 3
plaça del CENTRE CULTURAL 4 3
carrer de CERCIS 4 3
carrer de la CERDANYA 1 3
avinguda de CERDANYOLA (del 001 al 071)  2 1
avinguda de CERDANYOLA (del 002 al 068)  2 1
avinguda de CERDANYOLA (del 070 al 998)  1 1
avinguda de CERDANYOLA (del 073 al 999)  1 1
carrer de CERVANTES 4 3
carrer de CESAR MARTINELL 3 2
plaça de CHARLIE RIVEL 4 3
carrer de CHOPIN 4 2
carrer del CICLO 4 3
passeig del CIRERER 4 3
carrer del CIRERER D'ARBOÇ 4 3
passatge del CLAVELL 4 3
passeig del CLAVELL 4 3
carrer de CLEMENTINA ARDERIU 4 2
carrer dels COCOS 4 3
carrer de la COGULLADA 4 3
passatge del COLIBRI 4 3
plaça d'En COLL 3 1
plaça del COLL DE CREU D'EN BLAU (abans plaça del COLL DE LA CREU D'EN BLAU) 5 4
plaça del COLL DE LA CREU D'EN BLAU (actualment plaça del COLL DE CREU D'EN BLAU) 5 4
camí de COLL FAVA 4 3
avinguda de COLLSEROLA 5 3
carrer del COLOM 4 3
plaça del COLOMAR 4 3
carrer de COLOMBIA 4 3
carrer de la COLOMBINA 4 3
camí del COLOMER 4 1
passatge del COLOMER 4 3
camí de la COLONIA MONTSERRAT 4 3
camí de la COLONIA TORRÓ 1 3



carrer de COMAS I SOLA (abans carrer de JOSEP COMAS I SOLÀ) 4 2
carrer del COMTE 4 4
carrer de COMTE RAMON BERENGUER I (actualment carrer  RAMON BERENGUER I ) 4 3
carrer de CONCA 4 3
passeig del CONILL 4 3
carrer del CONSOLAT DE MAR 4 3
carrer de CORDOVA 4 3
carrer de CORSEGA 4 3
avinguda de les CORTS CATALANES 1 2
drecera del COSCOLL 5 3
carrer de la COSTA (abans carrer de COSTER) 4 3
carrer de COSTA I LLOBERA (abans carrer de MIQUEL COSTA I LLOBERA) 4 2
carrer de COSTA RICA 4 3
carrer de la COSTER (actualment carrer de COSTA) 4 3
passatge del COT 4 3
passeig del CREPUSCLE 4 3
carrer de la CREU 3 1
passeig de la CREU 4 1
camí de la CREU 4 2
plaça de la CREU DE COLL FAVA 4 2
passeig del CRISANTEM 4 3
camí del CRIST TREBALLADOR 4 3
carrer de CRISTÒFOL COLOM (actualment carrer de CRISTOFOR COLOM) 4 1
carrer de CRISTOFOR COLOM (abans carrer de CRISTÒFOL COLOM) 4 1
carrer de CUPRE 5 3
passeig de la DALIA 4 3
passatge de DALMAU 5 3
carrer de DALMAU 5 3
carrer del DANUBI (abans carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN) 1 3
passatge de les DELICIES 5 4
passeig del DESERT 5 4
carrer del DIAMANT 4 3
carrer de DINAMARCA 4 3
carrer del DIPOSIT 5 3
passatge del DIPOSIT 5 3
passatge de la DIPUTACIÓ 4 1
carrer de la DIPUTACIÓ 5 3
plaça del DOCTOR GALTES 2 E
plaça del DOCTOR GARRIGA 4 2
carrer del DOCTOR MODREGO 5 4
carrer del DOCTOR MURILLO 3 1
carrer del DOCTOR PILA 4 4
plaça del DOCTOR VILLAR 5 3
carrer de DOMENEC ORISTRELL 4 2
carrer de DOMENECH 4 1
passeig de DOMENECH I MONTANER (abans passeig de LLUÍ S DOMÈNECH I MONTANER) 4 2
carrer dels DOMERS (actualment carrer de les DOMERS) 4 1
carrer de les DOMES (abans carrer dels DOMERS) 4 1
carrer del DOS DE MAIG (del 001 al 021)  4 1
carrer del DOS DE MAIG (del 002 al 018)  4 1
carrer del DOS DE MAIG (del 020 al 998)  4 2
carrer del DOS DE MAIG (del 023 al 999)  4 2
carrer de les DRASSANES 4 3
carrer de l’ EBRE 1 4
carrer d' EDUARD MARIA BALCELLS 4 3
carrer d' EIVISSA 4 3
carrer de EL GRECO (abans carrer de PINTOR EL GRECO) 4 3
carrer d' EL SALVADOR 4 3
carrer de l' ELEFANT 4 3
carrer d' ELIES ROGENT 3 2
carrer d' ELISENDA RIBATALLADA 4 2
avinguda d' EMETERIO ESCUDERO 4 3
carrer de l’ EMPORDA (abans carrer NUMERO 05 DE CAN BARATA) 5 4
carrer dels ENAMORATS 4 3
carrer de l' ENDAVALLADA 2 E
carrer de l' ENFILADISSA 4 3
avinguda de l' ENLLAÇ 4 2
carrer d' ENRIC GRANADOS 3 3
carrer d' ENRIC LANFRANCO 4 3
carrer d' ENRIC SAGNIER 4 2
carrer de l' ENTRONCAMENT 4 3
carrer de l' EQUADOR 4 3
carrer de l' ERMITA 1 2
carrer de les ESCALES DE TARRUELL 4 3



carrer de les ESCALETES 4 2
carrer de les ESCOLES 4 2
carrer de l' ESGLESIA 4 3
plaça d' ESPANYA 4 3
carrer de l' ESPARREC 4 4
passeig de l' ESPARVER 4 3
carrer de l' ESPERANTO 4 1
carrer de l' ESPORT 4 3
carrer de l' ESQUIROL 4 3
avinguda de l' ESTACIO 4 3
plaça de l' ESTACIO 4 3
carrer d' ESTAPE 4 2
carrer de l' ESTEL 4 3
carrer de l' ESTEPA 4 3
carrer d' ESTEVE PILA 4 2
carrer de l' ESTRET DE DARDANELS 4 3
carrer de l' ESTRET DE GIBRALTAR 4 3
carrer de l' ESTRET DE MESSINA 4 3
plaça dels ESTRETS 4 2
passatge de l' EUCALIPTUS 4 3
carrer d' EUGENI CANAS 4 2
carrer d' EUGENI D'ORS 4 2
avinguda d' EUROPA 1 3
carrer d' EUSEBI ARNAU 4 3
carrer de l' EVEREST 4 3
drecera de l' EVONIM 4 3
carrer de la FABRICA 4 1
carrer del FAISA 4 3
carrer del FARIGOLAR 4 3
carrer de FEDANCI 1 3
carrer de FERRAN 4 3
carrer de FERRAN ROMEU 4 2
carrer de FERRAN SOLDEVILA 4 2
carrer de FERRER I GUARDIA 1 3
passatge de la FIGUERA 4 3
carrer de les FILIPINES 4 3
carrer de les FLORS 4 3
carrer de FOLCH I TORRES (abans carrer de JOSEP M. FOLCH I TORRES) 4 3
carrer del FONOLL 4 3
passeig de la FONT 4 3
carrer de la FONT 5 4
passatge de la FONT 5 4
camí de la FONT DE L'ERMETA 4 4
passatge de la FONT DE MARIA LLUISA 4 3
passatge de la FONT DE SANT RAFAEL 4 3
carrer de la FONT DEL FUMET 5 3
camí de la FONT DEL FUMET 5 3
carrer de la FONT DEL REI 5 4
camí de la FONT D'EN PASSARET 4 4
carrer de la FONT D'EN SALADRIGUES 4 3
carrer de FONT I FERRER 4 2
carrer de la FONT RICA 5 3
plaça de la FONT XICA 5 3
carrer de FORMENTERA 4 3
carrer de FORMOSA 4 3
carrer de FORTUNY 4 3
carrer del FOSSAR DE LES MORERES 4 3
carrer de FRA LUIS DE LEON 4 3
carrer de FRANCESC CABANAS ALIBAU 4 2
passeig de FRANCESC MACIA 3 2
avinguda de FRANCESC MARGENAT (actualment carrer de NOSTRA SRA DELS ANGELS) 4 3
carrer de FRANCESC MORAGAS 3 E
carrer de FRANCESC VILA 1 2
carrer de FRANCESC VIÑAS 1 3
carrer de FREDERIC MARES 4 3
carrer de FREDERIC MOMPOU 4 2
passatge de FREIXAS (abans passatge de FREIXES) 4 3
passatge de FREIXES (actualment passatge de FREIXAS) 4 3
carrer de FUERTEVENTURA 4 3
passatge del FUMET 5 3
carrer de FUSTER I SERRACANT 4 3
carrer de GABRIEL FERRATE 4 3
plaça de GABRIEL FERRATER 4 2
passeig del GAFARRO 4 3



carrer de GALICIA 4 3
passeig de la GARDENIA 4 3
carrer del GARRAF (abans carrer NUMERO 13 DE CAN BARATA) 5 4
carrer de la GARROTXA (abans carrer NUMERO 03 DE CAN BARATA) 5 4
passeig de la GARSA 4 3
carrer de la GAVETA 1 3
carrer del GENERAL PRIM 4 3
avinguda de la GENERALITAT (abans ronda INTERPOLAR) 1 3
passeig del GERANI 4 3
passatge del GERRER 4 1
carrer de GIJON 4 3
carrer del GINEBRO 4 3
carrer del GINJOLER 4 3
passatge del GIRA-SOL 4 3
carrer de GIRONA 3 1
carrer de la GLA 4 3
passatge del GLADIOL 4 3
carrer del GOLF DE BISCAIA 4 3
passatge del GOLF DE BISCAIA 4 3
carrer del GOLF DE BOTNIA 4 3
carrer del GOLF DE CADIS 4 3
carrer del GOLF DE CALIFORNIA 4 3
carrer del GOLF DE MEXIC 4 3
carrer del GOLF DE ROSES 4 3
carrer del GOLF DE VALENCIA 4 3
carrer de la GOMERA 4 3
carrer d'en GORDI 5 3
carrer de GORINA 3 E
carrer de GOYA (abans carrer de PINTOR GOYA) 4 3
avinguda de GRÀCIA (del 001 al 009) 4 1
avinguda de GRÀCIA (del 002 al 008) 4 1
avinguda de GRÀCIA (del 010 al 998) 4 2
avinguda de GRÀCIA (del 011 al 999) 4 2
carrer de les GRACIES 4 3
avinguda de GRAELLS 1 2
carrer de GRANADA 4 3
carrer de la GRANJA 4 1
carrer de GRANOLLERS 4 2
carrer de la GRIVA 4 3
carrer de GUADALAJARA 4 3
passeig de la GUINEU 4 3
carrer de GUIPUSCOA 4 3
avinguda de GUIX BORRULL 5 3
carrer del GURUGU 4 3
carrer d' HAITI 4 3
carrer de l' HIPICA 5 3
passeig de l' HORTENSIA 4 3
plaça de l' HORTET SOLE 4 3
carrer de l' HORTET SOLE 4 3
carrer de l' HOSPITAL 4 1
carrer de l' IDEAL 4 3
carrer d’ IGNASI BARRAQUER 4 4
carrer d' IGUALADA 4 2
carrer d' ILDEFONS CERDA 4 2
carrer de les ILLES MEDES 4 3
carrer de la INDUSTRIA 4 1
carrer de l' INFANT 4 3
ronda  INTERPOLAR (actualment avinguda de la GENERALITAT) 1 3
carrer d' IRUN 4 3
carrer d' ISIDRE NONELL 4 2
carrer de JAEN 4 3
rambla del JARDI 4 3
passatge del JARDINER 4 3
carrer de JAUME I (abans carrer de REI JAUME I) 4 2
carrer de JAUME PERICH 4 2
rambla de JAUME SABAT 3 2
carrer de JAUME VICENS I VIVES (actualment carrer de VICENS I VIVES) 4 2
carrer de JAVA 4 3
carrer de JOAN ALCOVER 4 2
carrer de JOAN AMADES 4 2
avinguda de JOAN BORRAS 4 3
plaça de JOAN BORRAS 4 3
carrer de JOAN BUSCALLA 1 3
carrer de JOAN COROMINES 4 3



plaça de JOAN GASSO 4 3
plaça de JOAN MAJOR 4 3
carrer de JOAN MARAGALL 4 2
carrer de JOAN MIRO 4 2
carrer de JOAN OLIVER 4 2
carrer de JOAN PLANAS 5 3
carrer de JOAN REBULL 4 2
carrer de JOAN REGLA 4 2
carrer de JOAN SALVAT-PAPASSEIT (actualment carrer de SALVAT-PAPASSEIT) 4 2
carrer de JOAN XXIII 4 2
carrer de JOANOT MARTORELL 4 3
carrer de JOAQUIM BLUME 5 3
passeig de JOSE IBAÑEZ OLUCHA 4 3
carrer de JOSEFINA MASCAREÑAS 4 1
carrer de JOSEP ANSELM CLAVE 3 1
carrer de JOSEP CARNER 4 2
carrer de JOSEP CLARA 4 2
carrer de JOSEP COMAS I SOLÀ (actualment carrer de COMAS I SOLA) 4 2
carrer de JOSEP LLIMONA 4 2
carrer de JOSEP M. FOLCH I TORRES (actualment carrer de FOLCH I TORRES) 4 3
carrer de JOSEP MARIA DE SAGARRA 4 3
carrer de JOSEP MARIA SERT 4 2
carrer de JOSEP PALLACH 4 2
carrer de JOSEP PLA 4 2
plaça de JOSEP PLAYA 4 2
carrer de JOSEP PUIG I CADAFALCH (actualment carrer de JOSEP PUIG I CADAFALCH) 3 2
carrer de JOSEP SALA I GENER 1 2
carrer de JOSEP TRUETA 4 3
carrer de JOSEP VALLS 4 4
carrer de JOSEP VICENÇ FOIX 4 2
carrer de JOSEP VIDAL I GRANES 4 2
carrer del JULIVERT 4 3
carrer de LA CORUNYA 4 3
carretera de LA FLORESTA 4 3
passeig de LA FLORESTA 5 3
carrer de LA GARRIGA 4 2
passatge de LA GARRIGA 4 3
avinguda de LA GUINARDERA 1 3
camí de LA GUINARDERA 4 3
carrer de LA PLATA 4 3
plaça de LA UNIO 3 2
avinguda de la LAIETANIA 4 3
carrer de LANZAROTE 4 3
carrer de LAS PALMAS 4 3
carrer de LEON (abans carrer de LEON DE GREDOS) 4 3
carrer de LEON DE GREDOS (actualment carrer de LEON) 4 3
carrer de LEPANT 4 3
carrer de LES PLANES 4 3
passeig de L'HAVANA 4 3
passatge del LILA 4 3
passatge del LLAC 5 4
avinguda del LLAC 5 4
carrer de LLACERES 4 2
carrer de la LLEBRE 4 3
carrer de LLEIDA 4 3
carrer del LLENTISCLE 4 4
passeig del LLESSAMI 4 3
carrer del LLI 4 3
passatge de la LLIMONA 4 3
carrer de LLOBREGAT (abans carrer d'A DE CAN CALOPA) 1 4
carrer de LLUIS COMPANYS (abans avinguda d'ALFONS SALA) 3 E
passeig de LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER (actualment passeig de DOMENECH I MONTANER) 4 2
plaça de LLUIS MILLET 2 E
carrer de la LLUM 5 4
carrer de la LLUNA 3 1
carrer de LOLA ANGLADA 4 2
carrer de LUGO 4 3
carrer de LUZON 4 3
avinguda de MADRID 4 3
plaça de MAGÍ BARTRALOT (actualment plaça de l'ALCALDE MAGI BARTRALOT 3 E
passeig de la MAGNOLIA 4 3
carrer MAJOR 2 E
carrer MAJOR DE LA FLORESTA 5 3
carrer MAJOR DEL RECTORET 5 4



carrer MALLORCA (abans carrer de la VICTÒRIA) 4 3
carrer de la MALVA REIAL 5 3
carrer del MALVI 4 3
carrer de MANEL FARRES (abans carrer de MANUEL FARRÉS) 4 2
carrer de MANUEL CARRASCO I FORMIGUERA (actualment carrer CARRASCO I FORMIGUERA) 4 2
carrer de MANUEL FARRÉS (actualment carrer de MANEL FARRES) 4 2
passatge del MAR BLANC 4 3
carrer del MAR DE LA XINA 4 3
carrer del MAR DEL NORD 4 3
carrer del MAR DEL SUD (actualment carrer dels MARS DEL SUD) 4 3
carrer del MAR EGEO 4 3
carrer del MAR NEGRE 4 3
carrer de MARCOS REDONDO 4 3
carrer del MARESME (abans carrer NUMERO 06 DE CAN BARATA) 5 4
carrer de MARGARIT 4 3
carrer dels MARGES 4 1
carrer de MARIA ANTONIA 5 4
carrer de MARIA BENLLIURE 4 2
carrer de MARIA MANENT 4 2
carrer de MARIA VAYREDA 4 2
carrer de MARINE 4 2
passeig de la MARISCOTA 4 3
carrer de MARIUS TORRES 4 2
carrer dels MARS DEL SUD (abans carrer del MAR DEL SUD) 4 3
carrer de MARTI L'HUMA (abans carrer de REI MARTÍ L’HUMÀ) 4 2
carrer de MARTORELL 3 1
camí del MAS DEL BOSC 4 3
camí del MAS FORTUNY 4 4
avinguda del MAS FUSTER 4 3
plaça del MAS GENER 4 3
avinguda del MAS GENER 4 3
plaça del MAS ROIG 4 2
passeig del MAS ROIG 4 3
camí del MAS ROIG AL MAS FUSTER 4 3
plaça de la MATA 5 3
carrer de la MATA (VALLDOREIX) 4 3
carrer de MENDEZ NUÑEZ 4 3
avinguda de MENENDEZ PELAYO 4 3
carrer de MENORCA 4 3
carrer de la MENTA 4 3
passatge de la MENTA 4 3
carrer del MERCAT 4 3
carrer de MERCE CAPSIR 4 3
carrer de MERCE RODOREDA 4 2
carrer de MERCE VILARET (abans camí de CAN CAMPS) 1 4
passeig de la MERLA 4 3
passeig de la MESTRA CASESNOVES 4 3
avinguda del MESTRE ALFONS 5 3
carrer dels MESTRES 4 2
carrer de MEXIC 4 3
carrer del MIGDIA 4 1
plaça del MIL.LENARI 4 1
passeig de la MIMOSA 4 3
carrer de la MINA 4 2
avinguda de les MINES 4 3
drecera de les MINES 4 3
carrer de MIQUEL ANGEL 4 3
passatge de MIQUEL BLAY 4 3
carrer de MIQUEL COSTA I LLOBERA (actualment carrer COSTA I LLOBERA) 4 2
plaça de MIQUEL ROS 4 2
carrer de MIQUEL SERVET 4 4
carrer de MIR 4 2
carrer del MIRADOR 4 1
passatge de MIRALLES 4 3
passatge de la MIRANDA 5 3
carrer de la MIRANDA DE MONTSERRAT 4 3
carrer de la MIRANDA DEL VALLES 4 3
carrer de MIRA-SOL 4 3
plaça de MIRA-SOL 4 3
carrer del MOLI DE LES PLANES 5 4
carrer del MOLI DE VALLDOREIX 4 3
carretera de MOLINS DE REI A CALDES 1 3
carrer del MONESTIR 4 1
carrer del MONESTIR DE BAGES 4 3



carrer del MONESTIR DE BESALU 4 3
carrer del MONESTIR DE VILABELTRAN (actualment carrer del MONESTIR DE VILABERTRAN) 4 3
carrer del MONESTIR DE VILABERTRAN (abans carrer del MONESTIR DE VILABELTRAN) 4 3
camí dels MONJOS (abans carrer NUMERO 11 DE CAN BARATA) 5 4
carrer de MONT BLANC (abans carrer de MONTBLANC) 4 3
carrer de MONTBLANC (actualment carrer de MONT BLANC) 4 3
carrer de MONTEVIDEO 4 3
carrer de MONTJUIC 4 3
carrer del MONTSENY 4 2
avinguda del MONTSENY 5 3
carrer de MONTSERRAT 4 1
plaça de MONTSERRAT 4 3
avinguda de MONTSERRAT ROIG (abans avinguda del VIAL PERIFERIC DE MIRASOL) 4 3
carrer del MONTSIA (abans carrer NUMERO 16 DE CAN BARATA) 5 4
carrer de la MORENETA DE MONTSERRAT 4 3
passeig de la MORERA 4 3
carrer de MORET 5 3
avinguda de MOSSEN JACINT VERDAGUER 4 3
rambla de MOSSEN JACINT VERDAGUER 4 3
rambla de MOSSEN JULI 4 2
carrer de MOZART 4 3
passatge de MUNERA (abans passatge de MUNUERA) 4 3
passeig de la MUNTANYA 4 3
carrer de la MUNTANYA (actualment carrer d'ORDAL) 4 3
passatge de MUNUERA (actualment passatge de MUNERA) 4 3
carrer de MURILLO (abans carrer de PINTOR MURILLO) 4 3
passatge de MUSELLA 1 3
carrer de MUSELLA 4 3
carrer de NARCÍS MONTURIOL 1 3
passeig del NARD 4 3
carrer de NAVARRA 4 3
passatge del NENUFAR 5 3
carrer del NENUFAR 5 3
carrer de NICARAGUA 4 3
carrer de NICOLAU RUBIO I TUDURI (actualment carrer de RUBIO I TUDURI) 4 3
carrer del NIU GUERRER 5 3
passeig de la NOGUERA 4 3
passatge de la NOGUERA 4 3
ronda del NORD 4 3
carrer de NOSTRA SRA DE L'ESTRADA 5 4
carrer de NOSTRA SRA DEL PILAR 4 2
carrer de NOSTRA SRA DELS ANGELS (abans avinguda de FRANCESC MARGENAT) 4 3
carrer NOU DE LA FLORESTA 4 3
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del DANUBI) 1 3
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del RIN) 1 3
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del ROINE) 1 3
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del SENA) 1 3
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del TAMESI) 1 3
carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del TIBER) 1 3
carrer NUMERO-a- 01 DE CAN BARATA (actualment carrer de CAN BARATA) 5 4
carrer NUMERO-a- 02 DE CAN BARATA (actualment carrer del PRIORAT) 5 4
carrer  NUMERO-a- 03 DE CAN BARATA (actualment carrer de la GARROTXA) 5 4
carrer  NUMERO-a- 04 DE CAN BARATA (actualment carrer del SEGRIA) 5 4
carrer  NUMERO-a- 05 DE CAN BARATA (actualment carrer de l'EMPORDA) 5 4
carrer  NUMERO-a- 06 DE CAN BARATA (actualment carrer del MARESME) 5 4
carrer de NÚMERO-a- 07 DE CAN BARATA (actualment carrer de BAGES) 5 4
carrer de NÚMERO-a- 08 DE CAN BARATA (actualment carrer de BAGES) 5 4
carrer NUMERO-a- 09 DE CAN BARATA (actualment carrer del PRIORAT) 5 4
carrer  NUMERO-a- 10 DE CAN BARATA (actualment carrer de la SEGARRA) 5 4
carrer  NUMERO-a- 11 DE CAN BARATA (actualment camí dels MONJOS) 5 4
carrer  NUMERO-a- 12 DE CAN BARATA (actualment carrer del PLA DE L'ESTANY) 5 4
carrer NUMERO-a- 13 DE CAN BARATA (actualment carrer del GARRAF) 5 4
carrer  NUMERO-a- 14 DE CAN BARATA (actualment carrer del RIPOLLES) 5 4
carrer de NUMERO-a- 15 DE CAN BARATA (actualment carrer de l'ANOIA) 5 4
carrer  NUMERO-a- 16 DE CAN BARATA (actualment carrer del MONTSIA) 5 4
carrer de NÚMERO-b- 01 DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del DANUBI) 1 3
carrer de NÚMERO-b- 02 DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del RIN) 1 3
carrer de NÚMERO-b- 03 DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del ROINE) 1 3
carrer de NÚMERO-b- 04 DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del SENA) 1 3
carrer de NÚMERO-b- 05 DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del TAMESI) 1 3
carrer de NÚMERO-b- 06 DE CAN SANT JOAN (actualment carrer del TIBER) 1 3
carrer de NURIA 4 3
carrer d' OBIOLS 4 1
carrer de l' OCEA ATLANTIC 4 3



carrer de l' OCEA GLACIAL 4 3
carrer de l' OCEA INDIC 4 3
carrer de l' OCEA PACIFIC 4 3
carrer dels OCELLS 4 3
plaça dels OCELLS 4 3
plaça d' OCTAVIA 2 E
passeig d' OLABARRIA 4 3
carrer d' OLIMPIA 4 3
plaça de les OLIVERES 4 3
carrer d' OLORDA 4 3
passeig de l' OM 4 3
carrer de les ONES 4 3
passatge de les ONES 4 3
plaça de les ONES 4 3
plaça de l' ONZE DE SETEMBRE 4 1
carrer de l' OR 4 3
carrer d' ORDAL (abans carrer de la MUNTANYA) 4 3
passeig de l' ORENETA 4 3
carrer de l' ORENGA 4 3
carrer d' ORENSE 4 3
carrer d' ORIENT 4 3
passatge de l' ORIOL 4 3
passeig de l' ORQUIDIA 4 3
carrer d' OSCA 4 3
carrer d' OSONA (abans passeig de CAN BARATA) 5 4
carrer de PABLO PICASSO (actualment carrer de PICASSO) 4 3
carrer de PAHISSA 4 3
avinguda dels PAISOS CATALANS 1 3
carrer de la PALMERA 4 3
passatge de PALMIRA 4 3
carrer de PAMPLONA 4 3
carrer de PANAMA 4 3
carrer de les PAPALLONES 4 3
carrer del PARC 4 3
passeig del PARDAL 4 3
drecera de PARDOS 5 3
carrer del PARE MIQUEL BATLLORI 4 3
passatge de PARES 5 3
carrer del PAS DE L'ESTACIO 4 3
carrer de la PAU 4 3
carrer de PAU CASALS 4 2
carrer de PAU GARGALLO 4 2
carrer de PAU VI 4 2
carrer de PAU VILA 1 3
carrer de la PAULONIA 4 3
carrer de PEARSON 4 3
passatge de PEARSON 4 3
carrer del PEDRAFORCA 4 2
camí de la PEDRERA 4 3
carrer de PEDRO I PONS (abans carrer d'AGUSTI PEDRO I PONS) 4 3
passeig del PENSAMENT 4 3
passeig de la PEONIA 4 3
plaça de PEP VENTURA 2 1
passeig de les PERDIUS 4 3
carrer de PERE MAS 4 3
drecera de PERE PLANAS 4 3
avinguda de PERE PLANAS 5 3
plaça de PERE PLANAS 5 3
plaça de PERE SAN 2 E
carrer de PERE SERRA 4 2
carrer de PEREZ GALDOS 4 2
carrer de PEREZ MOYA 4 2
carrer del PERU 4 3
carrer del PESCADOR 5 3
plaça del PESSEBRISTA MILLET 4 1
passatge del PI 5 4
carrer del PI D'EN XANDRI 4 2
camí del PICADOR 4 4
carrer de PICASSO (abans carrer de PABLO PICASSO) 4 3
carrer del PIERROT 4 3
carrer del PIGOT 4 3
ronda del PINAR 4 3
plaça dels PINS 4 3
passeig del PINSA 4 3



carrer de PINTOR EL GRECO (actualment carrer EL GRECO) 4 3
carrer de PINTOR GOYA (actualment carrer de GOYA) 4 3
carrer de PINTOR MURILLO (actualment carrer de MURILLO) 4 3
passeig de PINTOR ROMERO (actualment passeig de ROMERO DE TORRES) 4 3
carrer de PINTOR SALCILLO (actualment carrer de SALCILLO) 4 3
carrer de la PINYA 4 3
carrer del PINYER 4 2
camí del PINYER 4 4
carrer dels PIRINEUS 4 3
passeig de la PISCINA 4 3
avinguda de la PISCINA (abans carrer de la PISCINA) 4 3
carrer de la PISCINA (actualment avinguda de la PISCINA) 4 3
carrer de PIUS FONT I QUER 4 3
carrer de PIUS XI 4 2
passatge del PLA 4 3
carrer del PLA 4 3
carrer del PLA DE LA PAGESA 4 3
carrer del PLA DE L'ESTANY (abans carrer NUMERO 12 DE CAN BARATA) 5 4
avinguda del PLA DEL VINYET 3 3
carrer de la PLANA 4 3
carrer de la PLANA DE L'HOSPITAL 2 1
carrer del PLANETA (actualment carrer dels QUATRE VENTS) 4 3
passatge del PLATAN 4 3
carrer del PLATI 4 3
passeig dels POLLANCRES 4 3
carrer de POMPEU FABRA 4 3
plaça de POMPEU FABRA 4 3
carrer de PONENT 4 3
drecera de PONENT 4 3
plaça de PONENT 4 3
carrer del PONT 4 3
carrer del PONT DE CAN VERNET 4 2
plaça del PONT DEL DIARI 4 3
carrer de PONTEVEDRA 4 3
passatge del PORT 4 3
plaça dels PORTERS 4 3
carrer dels POUS 4 E
passeig del PRAT 4 3
carrer de PRAT DE LA RIBA 1 3
passeig del PRESSEC 4 3
carrer del PRINCEP 5 3
carrer del PRIORAT (abans carrers NUMERO 02 i 09 DE CAN BARATA) 5 4
carrer de PUIG I CADAFALCH (abans carrer de JOSEP PUIG I CADAFALCH) 3 2
carrer de PUJOL 4 3
carrer del PUJOLAR 4 3
carrer de la QUADRA DE CANALS 5 3
plaça dels QUATRE CANTONS 3 E
carrer dels QUATRE VENTS (abans carrer del PLANETA) 4 3
carretera de la RABASSADA (abans carretera de l’ARRABASSADA) 5 3
carretera de la RABASSADA A LA FLORESTA (abans carrer de l'ARRABASSADA A LA FLORESTA) 4 3
plaça del RABASSALET 4 3
camí del RABASSALET 5 3
carrer de RAFAEL CASTANYER 1 3
plaça de RAFAEL CASTANYER 4 3
plaça de RAFAEL DE CASANOVA 4 2
avinguda de RAGULL (del 001 al 037) 4 2
avinguda de RAGULL (del 002 al 048) 4 2
avinguda de RAGULL (del 039 al 999) 1 2
avinguda de RAGULL (del 050 al 998) 1 2
passatge del RAM 4 3
passatge de RAMIREZ 4 2
carrer de RAMON BERENGUER I (abans carrer de COMTE RAMON BERENGUER I ) 4 3
carrer de RAMON CASAS 4 2
avinguda de RAMON ESCAYOLA (abans avinguda d'ALCALDE RAMON ESCAYOLA) 4 3
carrer de RAMON LLULL 1 2
carrer de RAMON MUNTANER 4 1
passeig de la RATAPINYADA (actualment passeig de la RATA-PINYADA) 4 2
passeig de la RATA-PINYADA (abans passeig de la RATAPINYADA) 4 2
plaça del REI (abans plaça del REI JOAN CARLES I) 4 E
carrer d' REI ALFONS IV EL MAGNÀNIM (actualment carrer d'ALFONS EL MAGNANIM) 4 2
carrer de REI JAUME I (actualment carrer de JAUME I) 4 2
plaça del REI JOAN CARLES I (actualment plaça del REI) 4 E
carrer de REI MARTI L'HUMA (actualment carrer de MARTÍ L’HUMÀ) 4 2
carrer de REUS 4 1



rambla de RIBATALLADA 3 E
rambla de la RIBERA (actualment rambla de RIVERA) 4 2
carrer de la RIERA 4 1
carrer del RIN (abans carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN) 1 3
carrer del RIPOLLES (abans carrer NUMERO 14 DE CAN BARATA) 5 4
carrer de RIUS FONT I QUER 1 3
avinguda de RIUS I TAULET (del 001 al 051)  3 E
avinguda de RIUS I TAULET (del 002 al 022)  3 E
avinguda de RIUS I TAULET (del 024 al 998)  4 2
avinguda de RIUS I TAULET (del 053 al 999)  4 2
rambla de RIVERA (abans rambla de la RIBERA) 4 2
carrer de RODA (actualment carrer de RODA DE TER) 4 2
carrer de RODA DE TER (abans carrer de RODA) 4 2
carrer del ROINE (abans carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN) 1 3
passeig de ROMERO DE TORRES (abans passeig de PINTOR ROMERO) 4 3
avinguda de les ROQUETES (del 001 al 035) 1 3
avinguda de les ROQUETES (del 002 al 998) 4 3
avinguda de les ROQUETES (del 037 al 999) 4 3
carrer de ROSA MARINE 4 3
carrer del ROSARI 4 3
carrer de ROSAS 4 3
passeig de la ROSELLA 4 3
passeig del ROSER 4 3
carrer del ROSERAR 4 2
carrer del ROSSELLO 4 1
passatge del ROSSELLO 4 1
passeig del ROSSINYOL 4 3
plaça de ROTARY INTERNATIONAL 4 2
passeig del ROURE 4 3
passatge del ROURE 4 3
carrer de ROVELLAT 4 2
carrer de ROVIRA I VIRGILI (abans carrer d’ANTONI ROVIRA I VIRGILI) 4 2
carretera de RUBI 1 3
passeig de RUBI 4 3
plaça de RUBIES 4 3
passatge de RUBIES 5 3
carrer de RUBIO I TUDURI (abans carrer de NICOLAU RUBIO I TUDURI) 4 3
carrer de la RUDA 4 3
carrer del RUSC 4 3
carrer de SABADELL 3 1
carrer de SABINA CANYAMERAS 4 4
carrer dels SAFAREIGS 4 2
carrer del SAFIR 4 3
passatge de SAGUES 4 3
passatge de SALADRIGUES 4 3
carrer de SALAMANCA 4 3
carrer de SALCILLO (abans carrer de PINTOR SALCILLO) 4 3
carrer de SALLES 4 1
avinguda de la SALUT 4 3
camí de la SALUT 4 3
passatge de la SALUT 4 3
carrer de SALVADOR DALI 4 2
carrer de SALVADOR ESPRIU 4 2
carrer de SALVAT-PAPASSEIT (abans carrer de JOAN SALVAT-PAPASSEIT) 4 2
passeig del SALZE 4 3
carrer del SANATORI 5 4
passatge del SANATORI FUMET 5 3
carrer del SANDAL 5 3
carrer de SANT ADJUTORI 4 2
carrer de SANT ALBERT 4 3
carrer de SANT ANTONI 3 E
passatge de SANT ANTONI 4 E
carrer de SANT BARTOMEU 4 1
carrer de SANT BONAVENTURA 3 1
carrer de SANT CASIMIR 4 2
carrer de SANT CELONI 4 2
camí del SANT CRIST 4 4
carrer del SANT CRIST DE LLACERES 4 2
carrer de SANT CRISTOFOR 5 3
plaça de SANT CUGAT 4 3
carrer de SANT CUGAT 4 3
camí de SANT CUGAT A SABADELL 4 4
camí de SANT CUGAT AL PAPIOL 4 2
carrer de SANT DOMENEC 4 E



carrer de SANT EDUARD 4 1
carrer de SANT ESTEVE 3 E
carrer de SANT EUSEBI 5 2
passatge de SANT FELIU 4 2
plaça de SANT FRANCESC 4 1
carrer de SANT FRANCESC 4 2
carrer de SANT FRANCESC D'ASSIS 5 3
carrer de SANT FRANCESC XAVIER 4 1
carrer de SANT HILARI 4 2
carrer de SANT IGNASI DE LOIOLA 5 3
carrer de SANT JAUME 4 2
plaça de SANT JAUME 4 2
plaça de SANT JOAN 4 2
avinguda de SANT JOAN 4 2
carrer de SANT JOAN DE LA CREU 4 2
plaça de SANT JOAQUIM 4 2
carrer de SANT JORDI 3 E
carrer de SANT JOSEP 4 1
avinguda de SANT JOSEP 5 3
carrer de SANT JOSEP ORIOL 4 2
passatge de SANT JULI 4 1
carrer de SANT JULI 4 1
passatge de SANT JULIA 4 2
carrer de SANT LLORENÇ 4 1
carrer de SANT LLUIS 4 2
passeig de SANT MAGI 4 E
polígon de SANT MAMET 1 3
carrer de SANT MARTI 4 1
carrer de SANT MEDIR 4 1
camí de SANT MEDIR 5 3
passatge de SANT PAU 4 2
carrer de SANT PAU 4 2
carrer de SANT PERE 4 1
carrer de SANT PONÇ 4 1
carrer de SANT QUIRZE 4 1
carrer de SANT RAFAEL 4 1
carrer de SANT RAMON 3 E
carrer de SANT SALVADOR 4 1
passatge de SANT SALVADOR 4 2
carrer de SANT SEBASTIA 4 2
baixada de SANT SEVER 3 1
passatge de SANT TIMOTEU 4 2
carrer de SANT TOMAS 4 1
passatge de SANT VICENÇ DEL BOSC 4 2
carrer de SANTA ANNA 4 1
carrer de SANTA CLARA 4 1
carretera de la SANTA CREU D'OLORDA 4 4
carrer de SANTA ENGRACIA 4 2
carrer de SANTA EULALIA 4 3
carrer de SANTA GEMMA 4 3
carrer de SANTA ISABEL 4 3
carrer de SANTA JOAQUIMA 4 1
carrer de SANTA MARIA 2 E
carrer de SANTA MARIA DE CAMPANYA 4 3
carrer de SANTA RITA 4 3
carrer de SANTA ROSA 4 2
carrer de SANTA TERESA 4 2
carrer de SANTANDER 4 3
carrer de SANTIAGO RUSIÑOL 2 E
carrer de les SANTJOANISTES 4 3
carrer de SARAGOSSA 4 3
carrer de les SARDANES 5 3
carrer de SARDENYA 4 3
carrer de SARRIA 4 3
carrer del SAUC 4 3
carrer de SEBASTIA ALTET 4 3
passatge de SEGALA 5 3
carrer de la SEGARRA (abans carrer NUMERO 10 DE CAN BARATA) 5 4
carrer del SEGRE 1 4
carrer del SEGRIA (abans carrer NUMERO 04 DE CAN BARATA) 5 4
passeig de la SELVA 4 3
carrer del SENA (abans carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN) 1 3
carrer de la SERPENTINA 4 4
passeig de SEVILLA 4 3



carrer de SICILIA 4 3
carrer del SOL 3 E
passeig del SOL 4 3
avinguda de SOL I AIRE 5 4
carrer de SOLA 4 3
carrer de la SOLEDAT 4 3
carrer de SOLSONA 4 3
carrer de SORIA 4 3
carrer de la SORT 3 E
carrer de STRAUSS 4 3
carrer del TAMESI (abans carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN) 1 3
carrer de TANGER 4 3
carrer de TARRAGONA 4 3
avinguda de TARRUELL 5 3
carrer del TEATRE 4 1
carrer de TENERIFE 4 3
carrer del TER 1 4
carrer de TEROL 4 3
carrer dels TERRISSERS 4 3
carrer de TETUAN 4 2
carrer del TIBER (abans carrer de NÚMERO DE CAN SANT JOAN) 1 3
carrer del TIBIDABO 4 3
carrer del TIGRE 4 3
passeig dels TIL.LERS 4 3
carrer de TOLEDO 4 3
plaça de TOMAS AYMAT 4 2
carrer del TOPAZI 4 3
carrer del TORD 4 3
carrer de la TORRE 3 E
avinguda de la TORRE BLANCA 3 1
passeig de la TORRE BLANCA 3 1
camí de la TORRE NEGRA 5 3
carrer del TORRENT 4 4
passeig del TORRENT 5 4
carrer del TORRENT D'ALERAN 1 3
carrer del TORRENT DE FERRUSSONS 4 2
carrer del TORRENT DE LA BOMBA 3 1
rambla del TORRENT D'EN XANDRI 1 3
carrer del TORRENT D'EN XEP 4 2
carrer de la TORTORA 4 3
passeig del TOSSAL 4 3
plaça del TRANSVAAL 5 3
carrer de les TRES PLACES 4 2
carrer de les TROANES 4 3
carrer del TROBADOR 4 3
passeig de la TULIPA 4 3
carrer del TURO 4 3
carrer del TURO DEL FUMET 5 3
carrer del TURO DEL PINYER 4 2
carrer del TURO DEL SOL 4 3
carrer dels URALS 4 3
carrer de l' URUGUAI 4 3
passeig de la VALL 4 3
passeig de la VALL DE GAUSAC 4 2
avinguda de la VALL D'OR 4 3
passatge de la VALL D'OR 4 3
carrer de VALLADOLID 4 2
carrer de VALLCARCA 4 2
carrer de VALLDAURA 4 3
carrer de VALLDOREIX 2 E
passeig de VALLDOREIX 4 3
carrer del VALLES 4 1
carrer del VALLESPIR 1 3
carrer de VALLSECA 4 3
carretera de VALLVIDRERA 4 3
drecera de VALLVIDRERA 5 3
carrer de VALLVIDRERA 5 3
carretera de VALLVIDRERA A SANT CUGAT 5 3
carrer de VALPARAISO 4 3
camí VELL DE SABADELL 4 4
carrer de VENEÇUELA 4 3
carrer de VENTURA GASSOL 4 2
passatge de VERDAGUER 4 3
carrer de VERDAGUER 5 3



carrer de VERDI 4 2
passeig del VERDUM 4 3
avinguda de la VERGE DE MONTSERRAT 4 2
camí de la VERGE DEL ROSER 4 3
passatge de la VERONICA 5 4
carrer de la VERONICA 5 4
avinguda de la VIA AUGUSTA 1 3
avinguda del VIAL PERIFERIC DE MIRASOL (actualment avinguda de MONTSERRAT ROIG) 4 3
carrer de VIC 1 2
carrer de VICENÇ CALDES I ARUS (actualment carrer de CALDES I ARÚS) 1 2
carrer de VICENS I VIVES (abans carrer de JAUME VICENS I VIVES) 4 2
plaça de VICTOR BALAGUER 4 3
carrer de VICTOR CATALA 4 2
carrer de VICTOR HUGO 1 E
carrer de la VICTÒRIA (actualment carrer VICTÒRIA) 4 3
carrer de VIGO 4 3
carrer de VILAFRANCA 4 2
carrer de VILASECA 4 2
carrer de VILLA (del 001 al 009)  2 1
carrer de VILLA (del 002 al 028)  2 1
carrer de VILLA (del 011 al 999)  3 2
carrer de VILLA (del 030 al 998)  3 2
avinguda de VILLADELPRAT 4 2
carrer de la VIMETERA 4 3
carrer de VIÑOLAS 3 1
carrer de les VIOLETES 4 3
passatge de la VISTA ALEGRE 4 4
carrer de la VISTA ALEGRE 5 4
carrer de la VISTA RICA 4 4
carrer de VITORIA 4 3
carrer del VOLCA 4 3
passeig del VOLTOR 4 3
passeig de XAVIER AZQUETA 4 2
plaça de XAVIER CUGAT 1 3
carrer del XERRIC 2 1
passeig del XIPRER 4 3
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