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TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
 Article 1. Objecte

1.- La present Ordenança general, dictada a l’empara d’allò previst a l’article 106.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i als articles
11, 12.2 i 15.3 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 així com a l’article 5.3 i
l’apartat 3 de la disposició addicional quarta de la Llei 58/2003 de 17 de desembre,
general tributària conté normes comunes, tant substantives com de procediment,
que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments
interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic municipals.
2.- Es dicta aquesta Ordenança per a:
a) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i reguladores de
preus públics, evitant així la reiteració dels mateixos.
b) Regular les matèries que necessiten ser concretades o desenvolupades per part
de l’Ajuntament.
c) Informar als ciutadans de les normes vigents, així com als contribuents dels seus
drets i garanties, el coneixement dels quals pugui resultar d’interès general, per al
correcte compliment de les obligacions tributàries.
d) Informar als ciutadans dels mitjans electrònics que puguin utilitzar per a realitzar
consultes i tràmits relatius a procediments de gestió i recaptació d’ingressos de dret
públic municipals.
 Article 2. Àmbit d’aplicació
La present Ordenança s’aplicarà en la gestió dels ingressos de dret públic la
titularitat dels quals correspongui a l’Ajuntament o en el seu cas als Organismes
Autònoms, i han d’obligar:
a) Àmbit territorial: En tot el terme municipal, aplicant-se d’acord als principis de
residència efectiva i de territorialitat, segons s’escaigui.
b) Àmbit temporal: Les ordenances s’han de començar a aplicar en la data que
aquestes assenyalen, o, si no n’hi ha, en el moment que entrin en vigor amb la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
c) Àmbit personal: Totes les persones físiques o jurídiques i les entitats a les que la
normativa tributària imposa el compliment d’obligacions tributàries.
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 Article 3. Aspectes procedimentals comuns

1.- La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de racionalitat i eficàcia,
procurant així mateix simplificar els tràmits que ha de realitzar el ciutadà i facilitant-li
l’accés a la informació administrativa en els termes legalment establerts.
2.- L’alcalde podrà delegar o desconcentrar la signatura de les resolucions i actes
administratius a què es refereix aquesta Ordenança, llevat que estigui legalment
prohibit.
3.- No seran exigibles les liquidacions exaccionades mitjançant ingrés directe per
qualsevol tribut, preu públic, multa, sanció pecuniària i qualsevol altra prestació
patrimonial de caràcter públic no tributària, l’import principal de les quals sigui
inferior a sis euros.
4.- L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els
procediments d’aplicació dels tributs, així com a notificar expressament la
corresponent resolució. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els
supòsits següents:
-

en els procediments relatius a l’exercici de drets que només hagin de ser objecte
de comunicació per part de l’obligat tributari.
Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del
procediment, la renúncia o el desistiment de l’interessat. No obstant, quan
l’interessat sol·liciti expressament que es declari que s’ha produït alguna de les
esmentades circumstàncies, l’Ajuntament resta obligat a contestar la seva petició.

5.- El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució serà de sis mesos, llevat
que la normativa aplicable en fixi un de diferent.
El termini es comptarà:
a) en els procediments iniciats d’ofici, des de la data de notificació de l’acord d’inici.

b) en els procediments iniciats a instància de l’interessat, des de la data en què el
document hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva
tramitació.
Queda exclòs del què disposa aquest apartat el procediment de constrenyiment, les
actuacions del qual es podran estendre fins el termini de prescripció del dret al
cobrament.
6.- Als sols efectes d’entendre acomplerta l’obligació de notificar dins el termini
màxim de duració dels procediments, serà suficient acreditar que s’ha realitzat un
intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució.
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Els períodes d’interrupció justificada i les dilacions en el procediment per causa no
imputable a l’Administració municipal no s’inclouran en el còmput del termini de
resolució.
 Article 4. Actes presumptes

En els procediments iniciats a instància de part, el venciment del termini màxim
sense haver-se notificat resolució expressa, suposarà que l’interessat hagi d’entendre
desestimada la seva sol·licitud en relació a qualsevol procediment d’aplicació dels
tributs o altres ingressos de dret públic.
TÍTOL II.- DELS TRIBUTS LOCALS
CAPÍTOL I
Principis generals d’ordre tributari
 Article 5. Generalitat de la imposició
L’obligació de contribuir, en els termes que estableix aquesta Ordenança i les
respectives ordenances fiscals particulars, és general i no es poden aplicar altres
exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i altres beneficis o incentius
fiscals que els concretament previstos i autoritzats per llei.
 Article 6. Interpretació
1.- Les exempcions, bonificacions, reduccions, deduccions i altres beneficis o
incentius fiscals s’han d’interpretar en sentit restrictiu i no s’han d’estendre a més
supòsits que els específicament assenyalats.
2.- No s’ha d’admetre l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes
l’àmbit del fet imposable, de les exempcions i altres beneficis o incentius fiscals.
3.- Per decret de l’alcalde es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores
d’aquesta Ordenança i de les ordenances reguladores de cada exacció.
4.- Les obligacions tributàries s’exigiran d’acord a la naturalesa jurídica del fet, acte
o negoci realitzat, qualsevol quina sigui la forma o denominació que els interessats li
hagin donat i prescindint dels defectes que poguessin afectar a la seva validesa. La
sola identitat de l’objecte, de la base o del contribuent i fins i tot la de tots els
elements esmentats, entre dos o més tributs de caràcter local, no n’invaliden cap,
sempre que els conceptes d’imposició siguin diferents.
L’alcalde podrà declarar l’existència de conflicte en l’aplicació de la norma o
simulació en els termes previstos als articles 15 i 16 de la LGT.
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5.- Quan en les ordenances respectives es declari exempt del pagament de tributs a
l’Estat, Comunitat Autònoma o Entitat Local, aquest benefici no ha d’abastar les
entitats o organismes que, qualsevol quina sigui llur relació o dependència amb ells,
gaudeixin de personalitat jurídica pròpia i independent i no se’ls reconegui per llei
una exempció especial.
CAPÍTOL II
Els tributs i llurs classes
 Article 7. Enumeració

Els tributs municipals regulats per la present Ordenança han de ser, segons
assenyala l’article 2.b) 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, els següents:
a) Taxes
b) Contribucions especials
c) Impostos
 Article 8. Definició
1.- Taxes són aquells tributs el fet imposable de les quals consisteix en la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local, en la prestació de serveis
públics o en la realització d’activitats administratives de competència local que es
refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es
produeixi qualsevol de les circumstàncies següents:
a) Que els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels
administrats. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la
recepció per part dels administrats:
-

Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.

b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, estigui o no establerta la seva
reserva a favor del sector públic d’acord a la normativa vigent.
S’entén que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte passiu
quan l’hagi motivat directament o indirectament perquè les seves actuacions o
omissions obliguin a l’Ajuntament a realitzar d’ofici activitats o a prestar serveis per
raó de seguretat, salubritat, de proveïment de la població, d’ordre urbanístic, o
qualsevol altres.

2022

ORDENANÇA GENERAL

OG1 4/61

22

AJUNTAMENT DE REUS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA GENERAL

DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL

Les taxes per la prestació de serveis no exclouen l’exacció de contribucions especials
per l’establiment o ampliació dels mateixos.

2.- Contribucions especials: Són aquells tributs el fet imposable dels quals
consisteix en l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o d’un augment de valor
dels seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de
l’establiment o ampliació de serveis públics, de caràcter local, per l’Ajuntament o
entitat respectiva.
3.- Impostos: Són aquells tributs que l’Ajuntament té dret a exigir sense
contraprestació autoritzats per les lleis, i el fet imposable dels quals està constituït
per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del
contribuent.
CAPÍTOL III
Les Taxes
 Article 9. Quota tributària
1.- L’import de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic es fixarà amb caràcter general prenent com a referència el valor que
tindria en el mercat la utilitat derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si
els béns afectats no fossin de domini públic.
2.- En general, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització
d’una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del
servei o activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació
rebuda.
Per a la determinació del citat import es tindran en consideració els costos directes i
indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i en el seu
cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del
servei o activitat per a la qual realització o prestació s’exigeix la taxa.
3. Quan es tracti de taxes per utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat
o a una part important del veïnat, l’import d’aquelles consistirà, en tot cas i sense
excepció, en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment a cada terme municipal les referides empreses, en els termes
legalment establerts.
Aquestes taxes són compatibles amb altres taxes que puguin establir-se per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de competència local, de les quals les
citades empreses hagin de ser subjectes passius d’acord a la normativa vigent.
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4.- Per a la fixació de la quantia de les taxes s’han de tenir en compte criteris
generals de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les.

5.- En matèria de taxes i llevat dels supòsits previstos expressament en cada
ordenança particular, no s’ha d’admetre cap benefici tributari.
6.- L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial i establir
el règim d’autoliquidació, la qual cosa es concretarà a les respectives ordenances
fiscals particulars.
 Article 10. Efectes del pagament
El pagament de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local, o per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local efectuats i no autoritzats prèviament o
realitzats, que ultrapassin els límits de l’autorització, no en comporten la legalització
i són compatibles amb la suspensió de l’ús, de l’aprofitament, de la prestació del
servei o de la realització de l’activitat i amb les sancions o d’altres mesures que
corresponguin.
 Article 11. Suspensió dels aprofitaments, usos, activitats i serveis
L’Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la prestació de l’activitat, l’aprofitament especial o l’ús privatiu,
quan els qui estan obligats al pagament de la corresponent taxa incompleixin
l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan n’obstaculitzin
les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir
l’abonament dels imports acreditats.
 Article 12. Meritament
1.- Les taxes es podran meritar segons la naturalesa del seu fet imposable i d’acord
a l’establert a la respectiva ordenança fiscal reguladora:
a) Quan es concedeixi la utilització privativa o l’aprofitament especial o quan s’iniciï
la prestació del servei o la realització de l’activitat, sens perjudici de la possibilitat
d’exigir-ne el seu dipòsit previ.
b) Quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, que no es
realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
2.- Quan la taxa sigui de meritament periòdic i així ho estableixi la respectiva
ordenança fiscal particular, aquell es produirà l’1 de gener de cada any i el període
impositiu comprendrà l’any natural, llevat els supòsits d’inici o cessament de la
utilització privativa, l’aprofitament especial o l’ús del servei o activitat, en el qual cas
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el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància amb el pertinent prorrateig
de la quota, en els termes fixats a la respectiva ordenança reguladora.

Les baixes que se sol·licitin de les taxes corresponents als aprofitaments i usos ja
autoritzats i tàcitament prorrogats tindran efecte a partir del període següent,
establert en la regulació particular de cada taxa.
 Article 13. Obligació d’indemnització o reparació
1.- Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial comporti la destrucció o
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sens perjudici del pagament de
la taxa que correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’entitat serà indemnitzada en quantia igual al valor
dels béns destruïts o l’import del deteriorament dels malmesos.
L’Ajuntament no podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i
reintegraments als quals fa referència aquesta article.
2.- A l’efecte d’allò que preveu el punt anterior i a fi de garantir la reconstrucció o
reparació corresponents, s’establiran fiances l’import de les quals en tot cas, i
excepte una regulació específica en cada ordenança particular, ha de ser de
200,00€.
CAPÍTOL IV
Les contribucions especials
 Article 14. L’Ajuntament podrà establir i exigir contribucions especials per
la realització d’obres públiques o per l’establiment o ampliació de serveis públics de
caràcter local de conformitat a l’establert als art. 28 al 37 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 a l’ordenança fiscal corresponent.
CAPÍTOL V
Els impostos
 Article 15. L’Ajuntament exigirà tots els impostos previstos a l’art. 59 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, els quals s’establiran i exigiran de conformitat a
l’esmentada norma i disposicions que la desenvolupen, així com d’acord a les
respectives ordenances reguladores.
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CAPÍTOL VI
Elements de la relació tributària
 Article 16. El fet imposable

1.- El fet imposable és el pressupòsit fixat en l’ordenança corresponent per
configurar cada tribut i la realització del qual origina el naixement de l’obligació
tributària principal.
L’obligació tributària principal té per objecte el pagament de la quota tributària.
2.- Cada ordenança fiscal particular ha de preveure la determinació concreta del fet
imposable mitjançant l’esment dels supòsits de no subjecció, les condicions en què
neix l’obligació de contribuir i altres elements determinats a l’article 16 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.
 Article 17. Subjecte passiu
1.- És subjecte passiu la persona física o jurídica i les entitats a qui la normativa
tributària imposa el compliment d’obligacions tributàries que, segons l’ordenança
particular de cada tribut, ha de complir l’obligació tributària principal així com les
obligacions formals inherents a la mateixa, sigui com a contribuent o com a substitut
d’ell.
2.- És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet imposable.
3. És substitut el subjecte passiu que, per imposició legal i en lloc del contribuent,
està obligat a complir l’obligació tributària principal així com les obligacions formals
inherents a la mateixa.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries
satisfetes, llevat que la llei assenyali una altra cosa.
4. Als efectes d’allò previst a l’anterior apartat 1, tindran la consideració de
subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i la resta d’entitats
que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un
patrimoni separat, susceptible d’imposició.
5.- La posició del subjecte passiu i la resta d’elements de l’obligació tributària no
poden ser alterats per actes o convenis dels particulars. Aquests actes i convenis no
han de tenir efecte davant l’Administració municipal, sense perjudici de llurs
conseqüències jurídiques privades.
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 Article 18. Altres obligats tributaris

1.- A banda dels obligats tributaris definits a l’anterior precepte, tindran aquesta
consideració la resta de persones físiques o jurídiques i les entitats a qui la
normativa tributària imposa el compliment d’obligacions tributàries, en els termes
recollits als arts. 35 a 43 LGT.
 Article 19. Domicili fiscal
El domicili fiscal és el lloc de localització de l’obligat tributari en les seves relacions
amb l’Administració tributària, essent, per a les persones físiques el de llur
residència habitual i per a les persones jurídiques, el seu domicili social, sempre que
en ell estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció del
seus negocis. Altrament s’atendrà al lloc en el que es dugui a terme l’esmentada
gestió o direcció, coincideixi o no amb el seu domicili social.
Els obligats tributaris o el seu representant tenen l’obligació legal de presentar
declaració tributària expressa per la que comuniquin el seu domicili fiscal així com el
seu canvi. Aquest darrer no sortirà efectes davant l’Ajuntament, fins que no
s’acompleixi l’esmentat deure de comunicació. No obstant els procediments que
s’hagin iniciat d’ofici abans de la comunicació del referit canvi, es podran continuar
tramitant per l’òrgan competent en el domicili inicial, en els termes legalment
establerts.
Amb aquests efectes s'estimarà subsistent el domicili consignat pels obligats tributaris
en qualsevol document de naturalesa tributària, mentre no se’n tingui coneixement
fefaent d'un altre de diferent a l'Ajuntament o es rectifiqui mitjançant la comprovació
pertinent.
El domicili fiscal de les persones o entitats no residents a Espanya es determinarà de
conformitat a l’establert a la normativa reguladora de cada tribut i en defecte
d’aquesta, serà el del representant amb domicili en territori espanyol.
 Article 20. Determinació de la base imposable
L’Ordenança fiscal particular reguladora de cada tribut ha d’establir els mitjans i
mètodes per a la determinació de la base imposable.
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CAPÍTOL VII
El deute tributari
 Article 21. Tipus de gravamen

1.- Les tarifes dels diversos tributs podran dividir-se en epígrafs, conceptes i classes.
Quan llur complexitat ho exigeixi es desdoblaran en subclasses per a llur millor
fixament i claredat.
2.- Les tarifes referides a categories de via pública s’han d’aplicar d’acord amb llur
classificació general per categories o grups a l’efecte de l’aplicació i cobrança dels
tributs municipals.
 Article 22. Quota tributària
La quota íntegra es determina:
a) Segons quantitat fixa, assenyalada amb aquesta finalitat en la corresponent
ordenança com a mòdul d’imposició.
b) Aplicant el tipus de gravamen a la base liquidable.
La quota líquida és l’import resultant de l’aplicació sobre la quota íntegra de les
reduccions, límits, deduccions, bonificacions, addicions o coeficients, previstos en el
seu cas, en la norma de cada tribut.
 Article 23. Deute tributari
1.- El deute tributari estarà constituït per la quota o quantitat a ingressar que resulti
de l’obligació tributària principal o de les obligacions de realitzar pagaments a
compte.
2.- En el seu cas, també formaran part del deute tributari:
a) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o les quotes, ja siguin a favor de
l’Ajuntament o d’altres ens públics
b) Els recàrrecs del període executiu
c) L’interès de demora
d) Els recàrrecs per declaració extemporània
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TÍTOL III.- DELS CRÈDITS NO TRIBUTARIS
CAPÍTOL I
Preus públics
 Article 24. Establiment i fixació dels preus públics

1.- Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats
de competència local, sempre que concorrin les dues condicions següents:
a) Que la sol·licitud o recepció del servei sigui voluntària per l’interessat, per no venir
imposada per disposicions legals o reglamentàries i no resultar imprescindible
per la seva vida privada o social
b) Que el servei es presti efectivament pel sector privat, dins del terme municipal
propi de l’Ajuntament que exigeix el preu
2.- L’establiment i la fixació dels preus públics corresponen al Ple, facultat delegada
en la Junta de Govern Local, per tots aquells preus públics que no siguin de
meritament periòdic i gestionats mitjançant padró, a l’empara del que estableix
l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Així mateix, de conformitat a l’establert en l’article 47 del Reial decret legislatiu
2/2004, s’atribueix als organismes autònoms municipals la competència per a la
fixació i gestió dels preus públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats
al seu càrrec. L’òrgan d’administració, prèvia justificació documental, haurà de donar
compte de l’actuat a l’Ajuntament.
3.- L’import dels preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats ha de
cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada.
Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat
anterior. En aquests casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les
dotacions oportunes per cobrir la diferència resultant si n’hi ha.
4. Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l’Impost sobre el valor afegit, que s’hi ha de repercutir d’acord amb la
normativa que el regula.
 Article 25. Normes de gestió
El procediment de sol·licitud, forma i terminis de pagament de cada preu públic,
serà el que s’estableixi en l’acord particular d’establiment i regulació de cada preu
públic, i en el seu defecte, s’aplicarà el procediment general dels tributs.
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Es podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial del preu públic. Quan el
servei o l’activitat no es realitzin per causes no imputables a l’obligat al pagament, es
retornarà l’import ingressat com a dipòsit previ.
CAPÍTOL II
Multes de circulació
 Article 26. Denúncies

Quan es cometin infraccions per accions o omissions contràries al que estableix la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovada pel Reial
decret llei 339/1990 i modificada per la Llei 19/2001, l’agent de l’autoritat
encarregat de la vigilància i seguretat de trànsit denunciarà els fets.
Si fos possible, es notificarà en l’acte al conductor del vehicle, fet que haurà de
constar en l’expedient. Si la notificació no es pogués practicar, per absència del
conductor o altres circumstàncies, es notificarà la denúncia a la persona que figura
com a titular del vehicle en el Registre de Trànsit.
 Article 27. Persones responsables
El titular del vehicle té el deure d’identificar al conductor responsable de la infracció.
Quan la infracció sigui comesa per un menor de 18 anys, respondran solidàriament
amb ell del pagament de la multa, els seus pares o tutors, en els termes previstos a
l’article 72 de la Llei de seguretat vial.
 Article 28. Imposició de sancions
La competència per imposar sancions correspon a l’Alcalde.
Seran executives les resolucions sancionadores dictades per l’òrgan municipal
competent que siguin fermes en via administrativa, per no haver estat impugnades
en temps i forma, o quan s’hagi resolt el recurs formulat contra la sanció.
 Article 29. Pagament de la multa
Les multes de circulació es podran fer efectives amb una reducció del 50 per cent
del seu import, durant 20 dies naturals a comptar des del dia següent a aquell en
que es notifiqui la corresponent denúncia.
La multa haurà de fer-se efectiva pel seu import sense reducció, en el termini de
quinze dies hàbils a partir de la fermesa de la resolució. Vençut aquest termini sense
haver-la ingressat, s’exigirà en període executiu. L’inici del període executiu
determina el meritament dels recàrrecs i interessos de demora.
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CAPÍTOL III
Altres crèdits
 Article 30. Altres crèdits no tributaris

Per al cobrament de la resta de crèdits de dret públic dels que n’és titular
l’Ajuntament, aquest ostenta les prerrogatives establertes legalment i pot aplicar el
procediment recaptatori fixat en el Reglament general de recaptació, de conformitat
a l’establert a l’article 2.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el que disposa la
Llei general pressupostària, quan a la realització dels drets de la Hisenda Pública.
La recaptació dels ingressos de dret públic no tributaris es realitzarà conforme al que
estableix el Reglament general de recaptació, llevat que la normativa particular de
l’ingrés reguli de manera diferent els terminis de pagament o altres aspectes del
procediment.
El règim de recàrrecs i interessos aplicables en la recaptació dels ingressos de dret
públic no tributaris és el comú aplicat en la recaptació dels tributs, llevat que la
normativa de gestió estableixi particularitats preceptives.
Contra els actes administratius d’aprovació de liquidacions per ingressos de dret
públic no tributaris es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia.
 Article 31. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema
de cooperació
Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística pel sistema de
cooperació estan obligats a sufragar els costos d’urbanització, que l’Ajuntament
liquidarà mitjançant quotes d’urbanització, que de no ser pagades en període
voluntari s’exigiran per la via de constrenyiment, segons preveu l’article 65 del
Reglament de gestió urbanística.
Els procediments d’execució i constrenyiment es dirigiran contra els béns dels
propietaris que no hagin complert les seves obligacions.
 Article 32. Ingressos per altres actuacions urbanístiques
Quan l’execució de la unitat d’actuació es realitzi pel sistema de compensació, la
Junta de Compensació serà directament responsable davant l’Ajuntament de la
realització de les obres d’urbanització. Contra la liquidació de les quotes exigibles
per les juntes de compensació, es podrà interposar recurs administratiu davant
l’Ajuntament.

2022

ORDENANÇA GENERAL

OG1 13/61

22

AJUNTAMENT DE REUS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA GENERAL

DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL

Les entitats de conservació urbanística podran sol·licitar a l’Ajuntament que la
recaptació de les seves quotes s’exigeixin en via de constrenyiment. Contra les
liquidacions de quotes exigibles per les entitats de conservació urbanística, podrà
interposar-se recurs d’alçada davant l’Ajuntament.
 Article 33. Responsabilitats de particulars
L’adjudicatari de la realització d’obres municipals que causi danys i perjudicis com a
conseqüència de l’execució d’aquelles o bé per la demora en el seu acabament,
vindrà obligat a indemnitzar a l’Ajuntament.

El particular que causi danys als bens d’ús o servei públic, vindrà obligat a la seva
reparació. Quan les circumstàncies del dany o del bé afectat ho aconsellin, serà
l’Ajuntament el que procedirà a l’execució de les obres de reparació, exigint a l’autor
del dany el seu import, el qual s’exigirà en via de constrenyiment si el pagament no
es realitza en període voluntari.
 Article 34. Reintegres i multes
En el supòsit de realització d’un pagament indegut, es requerirà al perceptor per que
reintegri el seu import en el termini que s’assenyali, cas de no fer-ho, el
reintegrament s’exigirà en via de constrenyiment.
Les multes per infraccions de la legislació urbanística o de les ordenances de policia
municipal, s’exaccionaran pel procediment recaptatori general.
TÍTOL IV.- NORMES DE GESTIÓ DELS INGRESSOS TRIBUTARIS
CAPÍTOL I
Normes de gestió
 Article 35. Principis generals
La gestió dels ingressos tributaris comprèn totes les actuacions necessàries per a la
determinació del deute tributari i llur recaptació.
 Article 36. Deure de col·laboració
1.- Tota persona natural o jurídica, privada o pública, pel simple deure de
col·laboració amb l’administració, té l’obligació de proporcionar-li tota mena de
dades, informes o antecedents amb transcendència tributària deduïts de les seves
relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones.
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Aquesta obligació haurà de complir-se, bé amb caràcter general, bé a requeriment
individualitzat dels òrgans competents de l’administració tributària, en la forma i
terminis que reglamentàriament es determinin, i d’acord amb el que disposen els
articles 92 a 95 de la Llei general tributària.
2.- L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix
aquest article, podrà originar la imposició de sancions, segons l’establert en la Llei
general tributària, la Llei general pressupostària i normes sobre procediment
sancionador.
3.- La col·laboració social en l’aplicació dels tributs es pot instrumentar mitjançant
acords de l’Administració tributaria municipal amb altres administracions públiques ,
entitats, institucions o 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 tributaria
c) Assistència en la realització d’autoliquidacions, declaracions i
comunicacions
d) Simplificació en el compliment i la tramitació de les obligacions i els
deures tributaris
e) Presentació d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions o realització
de qualsevol altre tràmit amb transcendència tributaria, amb autorització
prèvia dels obligats tributaris, mitjançant la utilització preferent
 Article 37. Iniciació, desenvolupament i finalització dels procediments
tributaris
Les actuacions i procediment tributaris podran iniciar-se d’ofici o a instància de
l’obligat tributari, mitjançant autoliquidació, declaració, comunicació, sol·licitud o
qualsevol altre mitjà previst a la normativa tributària.
Les actuacions municipals es documentaran en comunicacions, diligències, informes
i altres documents previstos en la normativa específica de cada procediment.
Posarà fi al procediment tributari la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en
que es fonamenti la sol·licitud, la impossibilitat material de seguir el procediment
per causa sobrevinguda, la caducitat, el compliment de l’obligació que hagués estat
objecte de requeriment, o qualsevol altra causa prevista a l’ordenament tributari.
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 Article 38. Procediment de verificació de dades

1.- L’administració tributària podrà iniciar el procediment de verificació de dades
quan:
- la declaració o autoliquidació de l’obligat tributari tingui defectes formals o errors
aritmètics
- les dades declarades no coincideixin amb les d’altres declaracions presentades
pel mateix obligat o amb les que te l’Administració tributària
- en la declaració, autoliquidació o justificants aportats es posi de manifest una
aplicació indeguda de la normativa
- es requereixi l’aclariment o justificació d’alguna dada relativa a la declaració o
autoliquidació presentada
El procediment es podrà iniciar mitjançant requeriment de l’Administració per que
l’obligat tributari aclareixi o justifiqui la discrepància observada o les dades relatives
a la seva declaració o autoliquidació, o mitjançant la notificació de la proposta de
liquidació quan l’Administració tributària compti amb les dades suficients per fer-la.
2.- El procediment finalitzarà:
- per resolució, indicant que no procedeix practicar liquidació provisional o
corregint els defectes advertits
- per liquidació provisional
- per subsanació, aclaració o justificació de la discrepància o de la dada requerida,
per part de l’obligat tributari
- per caducitat, una vegada transcorregut el termini de sis mesos sense haver
notificat la liquidació provisional, sense perjudici de poder iniciar de nou el
procediment dins del termini de prescripció
- per l’inici d’un procediment de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui
l’objecte del procediment de verificació de dades
 Article 39. Procediment de comprovació limitada
1.- Pel procediment de comprovació limitada l’Administració tributària podrà
comprovar els fets, elements, activitats, explotacions i demés circumstàncies
determinants de l’obligació tributària, realitzant únicament les següents actuacions:
- examen de les dades consignades pels obligats tributaris en les seves
declaracions i dels justificants presentats o que es requereixin
- examen de les dades i antecedents en poder de l’Administració tributària que
posin de manifest la realització del fet imposable o del pressupost d’una
obligació tributària, o l’existència d’elements determinants no declarats o
diferents als declarats
- examen dels registres i demés documents de caràcter oficial, llevat la
comptabilitat mercantil que en tot cas, podrà ser aportada per l'obligat tributari,
sense requeriment, si així ho considera oportú per acreditar la comptabilització
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-

de determinades operacions, sense que l'examen de la referida documentació
per l'Administració sigui impediment per la ulterior comprovació de les
operacions a la que la mateixa es refereix en el corresponent procediment
inspector.
requeriments a tercers per que aportin la informació que amb caràcter general
estan obligats a subministrar, o per que la ratifiquin mitjançant la presentació
dels corresponents justificants.

2.- Les actuacions de comprovació limitada s’iniciaran d’ofici per acord de l’òrgan
competent. L’inici d’actuacions haurà de notificar-se als obligats tributaris mitjançant
comunicació, detallant la naturalesa i abast de les mateixes i informant sobre els
seus drets i obligacions.
Quan les dades en poder de l’Administració tributària siguin suficients per formular
la proposta de liquidació, el procediment podrà començar mitjançant la notificació
de la referida proposta. Amb caràcter previ al lliurament de la liquidació provisional,
es comunicarà a l’obligat tributari la proposta de liquidació per que al·legui el que
convingui al seu dret.
3.- El procediment de comprovació limitada finalitzarà per:
- resolució expressa de l’Administració tributària
- caducitat, transcorregut el termini de sis mesos sense haver notificat resolució
expressa, sense perjudici de poder iniciar de nou el procediment dins del termini
de prescripció
- l’inici d’un procediment inspector que inclogui l’objecte de la comprovació
limitada
 Article 40. Liquidacions tributàries
La liquidació tributària és l’acte resolutori mitjançant el qual el servei municipal
competent realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l’import
del deute tributari o de la quantitat que, en el seu cas, resulti a retornar o a
compensar d’acord amb la normativa tributària.
L’Ajuntament no està obligat a ajustar les liquidacions a les dades consignades pels
obligats tributaris en les autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o
qualsevol altre document.
Les liquidacions tributàries seran provisionals o definitives.
Tindran la consideració de definitives les practicades en el procediment inspector
prèvia comprovació de la totalitat dels elements de l’obligació tributària, i aquelles a
qui la normativa tributària els atorgui tal caràcter. En els demés casos, les
liquidacions tributàries tindran el caràcter de provisionals.
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La competència per aprovar les liquidacions tributàries correspon a l’Alcalde.

A l’empara del que preveuen els articles 132 i 138 de la Llei general tributària, es
podran dictar liquidacions provisionals d’ofici quan els elements de prova, que obrin
a les dependències municipals, posin de manifest la realització del fet imposable o
l’existència d’elements determinants de la quantia del deute tributari, diferents als
declarats.
Per a practicar aquestes liquidacions, els tècnics municipals podran efectuar les
actuacions de comprovació limitada que siguin necessàries, sense que en cap cas es
puguin estendre a l’examen de la documentació comptable d’activitats empresarials
o professionals, tret del supòsit de l'article 39.1 d'aquesta ordenança.
Abans de dictar la liquidació es posarà de manifest l’expedient als interessats o, en
el seu cas, als seus representants per que, en un termini de quinze dies, puguin
al·legar i presentar els documents i justificants que estimin pertinents.
 Article 41 Autoliquidacions Tributàries
Autoliquidació. L’autoliquidació és una declaració en què l’obligat tributari, a més de
comunicar a l’Administració les dades necessàries per a la liquidació del tribut i
altres de contingut informatiu, realitza per si mateix les operacions de qualificació i
quantificació necessàries per a determinar i ingressar l’import del deute tributari o, si
s'escau, determinar la quantitat que s’hagi de retornar o compensar.
Els obligats tributaris, en aquells tributs en què la corresponent ordenança
reguladora hagi establert, d'acord amb la Llei, el sistema d'autoliquidació, han de
presentar-la i satisfer-ne l'import a les entitats col·laboradores autoritzades dins del
termini assenyalat a l'ordenança específica o, si no hi consta, en l’assenyalat a
l'article 72è de la present Ordenança.
L'ordenança fiscal reguladora de cada tribut podrà establir, quan la complexitat del
tribut així ho requereixi, que per practicar l'autoliquidació l’obligat tributari efectuï
una sol·licitud verbal o escrita prèvia, facilitant la documentació acreditativa del fet
imposable i de les bases imposable i liquidable. En aquest supòsit, l’Administració
tributària municipal transcriurà les dades aportades pel sol·licitant i realitzarà els
càlculs corresponents. Emplenat el model, es lliurarà a l’obligat tributari per a la seva
revisió, la verificació de la correcta transcripció de les dades, signatura i ingrés. Les
dades contingudes a les autoliquidacions confeccionades amb l’assistència de
l’Administració tributària municipal, no la vincularan en l’exercici de les
competències de comprovació i inspecció que puguin desenvolupar-se amb
posterioritat.
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L’autoliquidació presentada per l’obligat tributari podrà ser objecte de verificació i
comprovació. L’Administració ha de practicar, si s’escau, una liquidació
complementària d’acord amb les dades consignades en la declaració, els documents
que l'acompanyen i els antecedents que li constin. En cas que el subjecte passiu
hagi incorregut en una infracció tributària, s’ha d’instruir l'expedient sancionador
corresponent. Les autoliquidacions presentades fora de termini es regeixen segons
allò que estableix l'article 72 d’aquesta Ordenança fiscal general.

Amb caràcter general, i sempre que l'ordenança de la taxa en concret no disposi el
contrari, les taxes per prestació de serveis o realització d’activitat, en que merita i
neix la obligació de contribuir, en el moment en què es presenta la sol·licitud que
inicia l’activitat o expedient municipal, únicament és realitzarà l’activitat o tramitarà
l’expedient si s’ha efectuat el pagament corresponent.
 Article 42. Tramitació d’expedients. Desistiment i caducitat
En els procediments iniciats a instància de part, si les sol·licituds d’iniciació d’un
procediment no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es
requerirà a l’interessat per que en un termini de deu dies corregeixi les anomalies,
tot indicant que si no ho fa, se’l tindrà per desistit de la seva petició.
Quan l’Administració consideri que els ciutadans han de complimentar determinats
tràmits, que no impedeixin continuar el procediment, ho posarà en coneixement
dels interessats, concedint-los un termini de deu dies pel seu compliment, i si no ho
fessin, se’ls declararà decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent.
En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, quan la manca de
compliment de tràmits indispensables produeixi la seva paralització per causa
imputable a l’interessat, l’Administració li advertirà que, passats tres mesos es
produirà la caducitat del procediment en els termes recollits a l’art. 3.3 de la present
ordenança.
En els procediments iniciats d’ofici, susceptibles de produir efectes desfavorables o
de gravamen, el venciment del termini màxim de sis mesos per notificar la resolució
sense fer-ho, produirà la caducitat del procediment.
Produïda la caducitat, es declararà d’ofici o a instància de l’interessat, ordenant-se
l’arxiu de les actuacions. La caducitat no produirà, per si mateixa, la prescripció dels
drets de l’Administració tributària, però les actuacions realitzades en els
procediments caducats no interrompran el termini de prescripció.
Les actuacions realitzades en el curs d’un procediment caducat, així com els
documents i altres elements de prova obtinguts en el mateix, conservaran la seva
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validesa i eficàcia a efectes probatoris en altres procediments iniciats o que puguin
iniciar-se amb posterioritat.
 Article 43. Formulació de consultes

Els obligats podran formular a l’Administració tributària consultes respecte al règim,
la classificació o la qualificació tributària que en cada cas lis correspongui.
Les consultes tributàries escrites es formularan davant l’òrgan competent del
procediment sobre el que es plantegi la consulta, abans de l’acabament del termini
establert per l’exercici dels drets, la presentació de declaracions o autoliquidacions o
el compliment d’altres obligacions tributàries, d’acord amb el contingut establert
reglamentàriament.
Els òrgans de l’Administració tributària encarregats de l’aplicació dels tributs hauran
d’aplicar els criteris continguts en les consultes tributàries escrites a qualsevol
obligat, sempre que existeixi identitat entre els fet i circumstàncies del referit obligat
i els de la contestació a la consulta.
La presentació i contestació de les consultes no interromprà els terminis establerts a
les normes tributàries pel compliment de les obligacions tributàries.
La contestació a les consultes escrites tindrà caràcter informatiu i l’obligat tributari
no podrà recórrer la contestació, i sí l’acte o actes administratius que es dictin
posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la contestació.
CAPÍTOL II
De la notificació dels dèbits
 Article 44. Notificació de les liquidacions tributàries
Les notificacions es practicaran de conformitat amb el que s’estableix als articles 109
a 112 de la Llei 58/2003, General Tributària, i articles 40 a 46 de la Llei 39/2015,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
A les notificacions tributàries hi hauran de constar els elements essencials de la
liquidació, els mitjans d’impugnació, els terminis d’interposició de recursos, lloc on
poden ser presentats i òrgan davant el que poden interposar-se, i el lloc, termini i
forma en que s’ha de satisfer el deute tributari.
I.- Les notificacions de liquidacions de dèbits de venciment no periòdic o que, sentho, siguin liquidacions per alta, es dirigiran al domicili assenyalat per l’obligat
tributari o el seu representant per a rebre notificacions i, en el seu defecte, en el què
consti en els arxius municipals essent preferent el domicili fiscal.
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2.- Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot
cas, quan l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via.
Estaran obligats a rebre notificacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de
Reus, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els que exerceixin una activitat professional per a la que es requereixi

col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les
Administracions Públiques en l’exercici de la dita activitat professional. En tot
cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de
la propietat i mercantils.
d) Els que representin a un interessat que està obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.
No obstant l’anterior, es podran practicar les notificacions per mitjans no electrònics
en els següents supòsits:
a) Quan la notificació es realitzi amb ocasió de la compareixença espontània de
l’interessat o del seu representant a les oficines municipals i sol·liciti la
comunicació o notificació personal en aquell moment.
b) Quan, per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa, resulti necessària
practicar la notificació per entrega directa d’un empleat públic de
l’Administració notificant.
Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques
podran decidir i comunicar, en qualsevol moment, que les notificacions successives
es practiquin i deixin de practicar-se per mitjans electrònics. Aquesta comunicació es
realitzarà mitjançant els models normalitzats que s’estableixin i es presentarà a la
seu electrònica de l’Ajuntament.
Totes les notificacions que es practiquin hauran de posar-se a disposició de
l’interessat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, perquè pugui accedir al seu
contingut de forma voluntària.
Quan l’interessat accedeixi al contingut de la notificació en seu electrònica, se li
oferirà la possibilitat de que la resta de notificacions es puguin realitzar per mitjans
electrònics.
3.- En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, la notificació es practicarà
pel mitjà assenyalat per aquell. Aquesta notificació serà electrònica en els casos en
els que existeixi obligació de relacionar-se d’aquesta forma amb l’Administració.
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Quan no sigui possible realitzar la notificació d’acord amb l’assenyalat a la sol·licitud,
es practicarà en qualsevol lloc adequat a aquesta finalitat, i per qualsevol mitjà que
permeti tenir constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, així
com de la data, la identitat i el contingut de l’acte notificat.

4.- Amb independència del mitjà utilitzat, les notificacions seran vàlides sempre que
permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la recepció o
accés per l’interessat o el seu representant, de les dates i hores del contingut íntegre
i de la identitat fidedigna del remitent i destinatari de la mateixa.
L’acreditació de la notificació efectuada s’incorporarà a l’expedient.
5.- El règim per a la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics serà
el previst en les normes administratives generals, amb les especialitats que
s’estableixin legals i reglamentàriament.
Les notificacions per mitjans electrònics es practicaran mitjançant compareixença en
la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.
A efectes previstos en aquest article, s’entén per compareixença en la seu
electrònica, l’accés per la persona interessada o el seu representant, degudament
identificat, al contingut de la notificació.
6.- Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment
en què es produeixi l’accés al seu contingut.
Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat
expressament escollida per l’interessat, s’entendrà rebutjada quan hagin
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició sense accedir al seu
contingut.
S’entendrà complida l’obligació a la que es refereix l’article 40 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb la posada a
disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.
7.- Es practicarà la notificació en suport paper, en els casos previstos en la legislació
de procediment administratiu comú, podent utilitzar els mecanismes establerts en la
legislació de serveis postals; realitzar l’entrega per notificador municipal; mitjançant
personal pertanyent a empresa amb la que l’Ajuntament hagi contractat el servei de
distribució de notificacions, a l’empara del que autoritza la normativa vigent
reguladora dels contractes d’assistència tècnica; o per compareixença de la persona
interessada o el seu representant a les dependències de l’Ajuntament de Reus, o en
qualsevol altre lloc habilitat a l’efecte.
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La notificació mitjançant el servei postal es realitzarà conforme al que estableixi la
normativa vigent en cada moment.

8.- En els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada, la notificació es
practicarà en el lloc assenyalat a l’efecte per l’obligat tributari ,o el seu representant
o, en el seu defecte, en el domicili fiscal d’un o l’altre.
En els procediments iniciats d’ofici, la notificació podrà practicar-se en el domicili
fiscal de l’obligat tributari o el seu representant, en el centre de treball, en el lloc on
es desenvolupi l’activitat econòmica o en qualsevol altre adequat a tal fí.
9.- Quan la notificació es practiqui en el domicili de la persona interessada, de no
trobar-se present aquest en el moment de l’entrega de la notificació, podrà fer-se
càrrec de la mateixa qualsevol persona major de catorze anys que es trobi en el
domicili i faci constar la seva identitat.
Quan la notificació s’entregui es farà constar en l’acús de rebuda o justificant de la
notificació la firma del receptor, la seva identitat si fos diferent a l’interessat, i la data
en què va tenir lloc la recepció.
Quan no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu
representant per causes no imputables a l’administració, es farà constar a
l’expedient les circumstàncies de l’intent de notificació. En concret, es deixarà
constància expressa dels rebuig de la notificació, de que la persona destinatària està
absent, o de que consta com a desconegut en el seu domicili fiscal,o en el lloc
designat a l’efecte per a realitzar la notificació.
-

-

-
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Quan la persona interessada o el seu representant rebutgin la notificació es
deixarà constància del rebuig a l’expedient, i la notificació es donarà per
practicada, continuant-se la tramitació de l’expedient.
Quan l’interessat consti com a desconegut en el seu domicili fiscal o en el lloc
designat a l’efecte per a realitzar la notificació, aquesta es farà per mitjà d’un
anunci publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.
Quan l’interessat o el seu representant es trobessin absent i ningú se’n fes
càrrec de la notificació, es farà constar aquesta circumstància a l’expedient,
juntament amb el dia i l’hora en què es va intentar la notificació, repetint-se
l’intent per una sola vegada i en hora diferent dins dels tres dies següents. En
cas de què el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de les quinze
hores, el següent intent haurà de realitzar-se després de les quinze hores i
viceversa, deixant en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre
ambdós intents de notificació. Si el segon intent també resulta infructuós,
sempre que sigui possible, es deixarà al destinatari avís d’arribada, indicant-li
termini i circumstàncies relatives al segon intent d’entrega, així com la
possibilitat de personar-se davant la dependència o l’oficina postal a l’objecte
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de fer-li entrega de l’acte en el termini concedit a l’efecte. Transcorregut
aquest termini, si no s’hagués produït la notificació es farà per mitjà d’un
anunci publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

10.- Quan no sigui possible efectuar la notificació a la persona interessada o al seu
representant per causes no imputables a l’Administració tributària i intentada
almenys dos vegades en el domicili fiscal, o en el designat per l’interessat si es tracta
d’un procediment iniciat a sol·licitud del mateix, es farà constar a l’expedient les
circumstàncies dels intents de notificació. Serà suficient un sol intent quan el
destinatari consti com a desconegut en l’esmentat domicili o lloc.
En aquest supòsit es citarà a la persona interessada o el seu representant per a
ésser notificats per compareixença per mitjà d’anuncis que es publicaran, per una
sola vegada per a cada persona interessada, al Butlletí Oficial de l’Estat, els dilluns,
dimecres i divendres de cada setmana.
A la publicació constarà la relació de notificacions pendents amb indicació de
l’obligat tributari o el seu representant, el procediment que les motiva, l’òrgan
competent per la seva tramitació i el lloc i termini en que el destinatari de la mateixa
haurà de comparèixer per ésser notificat.
En tot cas, la compareixença haurà de produir-se en el termini de quinze dies
naturals, comptats des del següent al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de l’Estat.
11.- En el cas anterior, si l’obligat tributari o el seu representant compareixen dins
del termini dels quinze dies naturals següents a la publicació de l’anunci, es
practicarà la notificació corresponent i es deixarà constància de la mateixa en la
corresponent diligència en la que, a més, constarà la signatura del compareixent.
En el supòsit de que l’obligat tributari o el seu representant compareguin però
rebutgin rebre la documentació que se’ls pretén notificar es documentarà aquesta
circumstància a la corresponent diligència a efectes de que quedi constància del
rebuig de la notificació, i s’entendrà practicada la mateixa.
Transcorregut l’esmentat termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini
assenyalat.
En tot cas, s’incorporarà a l’expedient la referència del Butlletí Oficial de l’Estat on es
va publicar l’anunci.
12.- Quan l’inici d’un procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin
notificats per no haver comparegut l’obligat tributari o el seu representant, es tindrà
per notificat de les successives actuacions i diligències de l’esmentat procediment, i
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es mantindrà el dret que l’assisteix a comparèixer en qualsevol moment del mateix.
No obstant, les liquidacions que es dictin en el procediment i els acords de venda
dels béns embargats hauran de ser notificats de conformitat amb el que estableix la
Llei General Tributària.
13.- En el supòsit de notificacions en apartats postals establerts per l’operador al
que s’hagi encomanat la prestació del servei postal universal, l’enviament es
dipositarà a l’interior de l’oficina i podrà recollir-se pel titular de l’apartat o per la
persona autoritzada expressament per retirar-lo. La notificació s’entendrà practicada
pel transcurs de deu dies naturals des del dipòsit de l’enviament a l’oficina.
En els procediments iniciats a instància de l’interessat la utilització d’aquest mitjà de
notificació requerirà que l’interessat l’hagi assenyalat com preferent al corresponent
procediment.

14.- Quan l’interessat sigui notificat per diferents mitjans, es prendrà com a data de
notificació la que s’hagi produït en primer lloc.
15.- Amb independència de que la notificació es realitzi en paper o per mitjans
electrònics, l’Ajuntament de Reus enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a
l’adreça de correu electrònic de la persona interessada que aquest hagi comunicat,
informant-li de la posada a disposició d’una notificació en la seva seu electrònica.
Per rebre aquests avisos, l’interessat o el seu representant podran designar un
dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic, complimentant el model
normalitzat en la seu electrònica de l’Ajuntament.
L’interessat, o el seu representant, seran responsables de mantenir dita informació
actualitzada.
La falta de pràctica d’aquest avís, per qualsevol causa, no impedirà que la notificació
sigui considerada plenament vàlida.
II.- Les notificacions de les liquidacions de tributs de venciment periòdic incloses en
padrons, es faran de forma col·lectiva mitjançant l’exposició pública dels padrons.
 Article 45. Exposició pública dels padrons
Els padrons fiscals, contenint les quotes a pagar i els elements tributaris
determinants de les mateixes, s’exposaran al públic durant un mes en les oficines
municipals, abans d’iniciar-se els períodes de cobrament.
Les variacions dels deutes tributaris i altres elements tributaris originats per
l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores
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dels tributs, o resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagin de
presentar els obligats tributaris, seran notificades col·lectivament, a l’empara del que
preveu l’article 102.3 de la Llei general tributària.

Durant el període d’exposició pública, els ciutadans en general podran consultar les
dades del padró. Fora del període d’exposició pública, caldrà acreditar l’interès
legítim de la consulta per que s’autoritzi la mateixa.
Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions que contenen, es podrà
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la finalització del període d’exposició
pública del padró.
 Article 46. Calendari fiscal. Anuncis de cobrament
Amb caràcter general es podrà establir un calendari fiscal en el què es determinin
els períodes per abonar els tributs o preus públics municipals.
Les variacions d’aquest calendari, així com la fixació del període voluntari
pagament de qualsevol altre ingrés públic de meritament periòdic, s’aprovarà
Regidor/a Delegat/da de l’Àrea d’Hisenda, i es publicarà en els mitjans
comunicació per al seu degut coneixement, sense perjudici del compliment
procediment de notificació col·lectiva dels padrons.

de
pel
de
del

A l’edicte d’exposició pública dels padrons, s’anunciarà el període de cobrament i
s’hi detallaran els següents extrems:
- El termini d’ingrés.
- La modalitat de cobrament utilitzables.
- Els llocs, dies i hores d’ingrés.
- Advertiment de que, transcorregut el termini assenyalat com període de pagament
voluntari, el deute serà exigit pel procediment de constrenyiment i meritarà els
recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes
que es produeixin.
CAPÍTOL III
De la concessió de beneficis fiscals
 Article 47. Beneficis fiscals
1.- La concessió o denegació d’exempcions, reduccions, bonificacions i altres
beneficis o incentius fiscals s’ajustarà a la normativa específica de cada tribut i a les
prescripcions establertes a l’ordenança fiscal corresponent, sense que en cap cas es
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pugui admetre l’analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit
de les mateixes.

2.- Es podran reconèixer els beneficis fiscals que l’Ajuntament estableixi a les
ordenances fiscals reguladores dels corresponents tributs i sempre que la naturalesa
del seu fet imposable ho permeti, a l’empara de l’establert a l’art. 9.1 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 art. 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística, per als actes relacionats amb la normalització i el foment de l’ús
de la llengua catalana.
3.- Quan es tracti de beneficis fiscals que s’hagin d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el
moment de practicar la liquidació, sempre que el servei gestor disposi de la
informació acreditativa dels requisits exigits pel seu gaudiment.
 Article 48. Sol·licitud
1.- Llevat de previsió legal o reglamentària expressa en contra, la concessió de
beneficis fiscals té caràcter pregat, pel que els mateixos hauran de ser sol·licitats,
mitjançant instància dirigida a l’alcalde, que haurà d’acompanyar-se de la
fonamentació que el sol·licitant consideri suficient.
2.- Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter
retroactiu, pel que els seus efectes començaran a operar des del moment, que per
primera vegada, tingui lloc l'acreditament del tribut amb posterioritat a l’adopció de
l’acord de concessió del benefici fiscal. No obstant, i sempre que l'ordenança
concreta de tribut no disposi el contrari, podran aplicar-se en el mateix exercici en el
que es sol·licitin, sempre que es formuli abans que la liquidació resulti ferma, i que
es donin en la data de l'acreditament per aquell període impositiu, els requisits
necessaris pel gaudiment del benefici fiscal que es sol·licita.
3.- Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals que es puguin
estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva
vigència per a exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a
l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el
subjecte passiu reuneixi els requisits que, per al seu gaudiment, s’estableixin a
l'ordenança que li resulti d’aplicació a l’exercici objecte de tributació.
4.- Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici, els que
determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent per a l’exercici
que es tracti.
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No serà necessari notificar al subjecte passiu la finalització del termini del benefici
fiscal per la finalització del període establert pel seu gaudiment ni per modificació
de l’ordenança fiscal que el regula.

5.- L’Ajuntament podrà declarar la pèrdua de la bonificació atorgada en l’exercici
fiscal si el subjecte passiu deixa de reunir els requisits necessaris per a la seva
concessió.
6.- Aquells acords, actes administratius o reglaments que tinguin afectació fiscal o
continguin beneficis de caire tributari i no estiguin expressament previstos a
l'ordenança fiscal reguladora de cada tribut o en aquesta Ordenança General,
esdevindran inaplicables mentre la normativa tributària reguladora del tribut no sigui
modificada, en aplicació del principi de reserva de llei en matèria tributària i de
l'obligació que els beneficis fiscals estiguin previstos expressament en les
ordenances fiscals.
CAPÍTOL IV
Procediment de revisió
 Article 49. Normes generals
La revisió dels actes dictats en l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic
municipals es pot fer d’ofici per l’Ajuntament, o a instància de l’interessat.
La iniciativa del particular per instar de l’Ajuntament la revisió dels seus actes es pot
manifestar:
a) Interposant recurs de reposició, previ al contenciós administratiu.
b) Sol·licitant que l’administració revisi els seus actes en supòsits de nul·litat de ple
dret
L’Ajuntament podrà declarar la nul·litat dels seus actes en els casos i amb el
procediment establert en la Llei general tributària.
En cap cas seran revisables els actes administratius confirmats per sentència judicial
ferma.
L’Administració procedirà a la rectificació d’errades materials i de fet quan les
conegui, o quan la demani l’interessat, sempre que no hagi transcorregut el termini
de prescripció.
 Article 50. Recurs de reposició
Contra els actes dictats per l’Ajuntament en via de gestió dels seus tributs i dels seus
restants ingressos de Dret públic, només es podrà interposar recurs de reposició.
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Serà competent per conèixer i resoldre el recurs de reposició l’òrgan que hagi dictat
l’acte administratiu impugnat.
El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, haurà interposar-se en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació de l’acte.
La interposició del recurs no requereix el previ pagament de la quantitat exigida i no
atura l’acció administrativa pel seu cobrament, llevat que l’interessat sol·liciti la
suspensió del procediment, d’acord amb el que s’estableix al capítol VI del Títol V de
la present Ordenança.

 Article 51. Recurs contenciós administratiu i reclamació econòmica
administrativa.
Contra els actes de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos locals de dret públic,
pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant l’òrgan competent, en els
termes establerts en la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, llevat que
sigui procedent amb caràcter previ la reclamació econòmica administrativa.
El termini per interposar el recurs serà de dos mesos comptats des del dia següent
al de la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa. Contra la
denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu
en els terminis següents:
a) si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b) si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des del
dia següent a aquell en què s’hagi d’entendre desestimat el recurs de reposició.
El termini per interposar reclamació econòmica administrativa serà de quinze dies
comptats des del dia següent al de la notificació o publicació de l’acte o del
transcurs del termini per resoldre el recurs de reposició, si la norma aplicable no
estableix un altre termini.
 Article 52. Revisió d’actes
1.- El Ple de l’Ajuntament, previ dictamen favorable de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya, podrà declarar la nul·litat dels actes de
gestió i recaptació dels ingressos locals que hagin posat fi a la via administrativa o
que no hagin estat recorreguts en termini quan hagin estat:
c) dictats per òrgans manifestament incompetents
d) constitutius de delicte, o de contingut impossible
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e) dictats prescindint absolutament del procediment legalment establert

2 .- El procediment de nul·litat a què es refereix aquest article podrà iniciar-se per
acord de l’òrgan que dictà l’acte, o a instància de l’interessat. En el procediment
seran escoltats aquells a favor dels quals reconegué drets l’acte, que es pretén
anul·lar.
 Article 53. Declaració de lesivitat
En supòsits diferents de la nul·litat de ple dret, l’Ajuntament podrà declarar lesius
per l’interès públic els seus actes i resolucions favorables als interessats que incorrin
en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, a fi de procedir a la seva posterior
impugnació en via contenciosa-administrativa.
La declaració de lesivitat no es podrà adoptar transcorreguts quatre anys des de la
notificació de l’acte administratiu i exigirà la prèvia audiència de quants apareguin
com interessats en el procediment.
Transcorregut el termini de tres mesos des de la iniciació del procediment sense que
s’hagi declarat la lesivitat es produirà la caducitat del mateix.
La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament, havent d’interposar en el
termini de dos mesos des del dia següent al de la declaració de lesivitat, el
corresponent recurs contenciós-administratiu.
 Article 54. Revocació d’actes
L’Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi
que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que
afecten una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte
dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als
interessats.
L’Alcalde és l’òrgan competent per acordar la revocació dels actes de gestió
d’ingressos de dret públic.
El procediment de revocació s’iniciarà d’ofici i només serà possible mentre no hagi
transcorregut el termini de prescripció. El termini màxim per notificar la resolució
expressa serà de sis mesos des de la notificació de l’acord d’iniciació del
procediment, passat el qual sense notificar la resolució, es produirà la caducitat del
procediment.
Les resolucions que es dictin en aquest procediment posaran fi a la via
administrativa.
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 Article 55. Rectificació d’errors

Es podrà rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els
errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre
anys des de que es va dictar l’acte objecte de rectificació.
L’òrgan competent per procedir a la rectificació és el que va dictar l’acte afectat per
la mateixa.
El termini màxim per notificar resolució expressa és de sis mesos des de que es
presenti la sol·licitud per l’interessat o des de que se li notifiqui l’acord d’iniciació
d’ofici del procediment. El transcurs d’aquest termini sense haver notificat resolució
expressa produirà els següents efectes:
a) La caducitat del procediment iniciat d’ofici, sense perjudici de poder-ne iniciar
amb posterioritat un altre de nou
b) La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el procediment
s’hagués iniciat a instància de part
Les resolucions que es dictin en aquest procediment seran susceptibles de recurs de
reposició i, en el seu cas, de reclamació econòmica administrativa.
CAPÍTOL V
Devolució d’ingressos
 Article 56. Iniciació
Les devolucions d’ingressos, segons el seu origen i naturalesa, seran una devolució
d’ingressos indeguts, o bé una devolució d’ingressos derivats de la gestió tributària.
I. Devolució d’ingressos indeguts.- Un expedient de devolució d’ingressos indeguts té
per objecte el reconeixement del dret a la devolució i la restitució d’allò indegudament
ingressat i podrà iniciar-se d’ofici per part de l’administració municipal o a instància de
l’interessat.
Podrà iniciar-se d’ofici un expedient de devolució:
a) en els casos en que s’hagi reconegut el dret a la devolució en la resolució d’un
recurs o reclamació administrativa, en una sentència o resolució judicial, o en
qualsevol acord o resolució que suposi la revisió o anul·lació d’actes administratius
que hagin donat lloc a l’ingrés d’un deute tributari en una quantia superior a la
que legalment sigui procedent
b) quan el dret a la devolució procedeixi d’una liquidació tributària
c) quan s’hagi acordat la condonació graciable d’una sanció pecuniària ja ingressada
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d) quan l’administració tingui constància del caràcter indegut d’un ingrés per
duplicitat o excés en el pagament d’un deute, per l’ingrés de deutes prescrits o a
causa d’un error material, de fet o aritmètic en una liquidació o acte de gestió,
sempre que no hagi prescrit el dret a la devolució
S’inicia l’expedient a instància de l’interessat, amb l’escrit de sol·licitud, el qual haurà
de contenir les dades de l’interessat i en el seu cas, de la persona que el representi,
mitjà preferent o lloc a efectes de notificació, fets, raons i petició concretant
clarament la sol·licitud, comprovant de l’ingrés indegut, i número del compte bancari
al que s’ha d’abonar mitjançant transferència l’import reclamat.
En les devolucions per anul·lació d’una liquidació ingressada, la base de càlcul pels
interessos de demora serà l’import ingressat indegudament, amb la qual cosa, en el
cas d’anul·lació parcial d’una liquidació, els interessos de demora s’acreditaran per la
part de la liquidació anul·lada.
El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des
del dia en que es va fer l’ingrés fins la data en que s’ordeni el pagament. La
proposta de pagament s’aprovarà quan es dicti la resolució que acordi la devolució.
El pagament efectiu es farà en el termini de tres mesos.

II. Devolució d’ingressos derivats de la gestió tributària.- La iniciació de l’expedient
s’ha de realitzar d’acord amb les normes específiques regulades per a cada tribut. Amb
caràcter general, i a falta de regulació expressa en sentit contrari, el procediment
s’iniciarà a instància de l’interessat.
L’acord de reconeixement del dret a la devolució es dictarà en el termini de sis mesos.
Transcorregut aquest termini ,sense que s’hagi ordenat el pagament de la devolució
per causa imputable a l’Administració tributària, s’abonarà interessos de demora pel
període comprés entre la finalització del termini dels sis mesos, fins la data en que
s’ordeni el pagament de la devolució.
 Article 57. Reintegrament del cost de les garanties
L’Administració tributària reintegrarà, prèvia acreditació del seu import, el cost de les
garanties aportades per suspendre l’execució d’un acte o per ajornar o fraccionar el
pagament d’un deute, si el referit acte o deute és declarat improcedent per sentència o
resolució administrativa ferma. Quan l’acte o el deute es declari parcialment
improcedent, el reintegrament abastarà la part corresponent del cost de les garanties.
El procediment a seguir i la forma de determinar el cost de les garanties serà el que
reglamentàriament es reguli.
 Article 58. Tramitació de l'expedient de devolució d’ingressos
1.- Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d'un recurs, o
de la revocació o revisió d'actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement
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d'aquell dret correspon al mateix òrgan que ha aprovat l'acte administratiu que
l'origina.

2.- Amb caràcter previ a l'adopció de l'acord de reconeixement del dret a la devolució,
es verificarà que consti en l'expedient documentalment acreditat que, l’import a
retornar, ha estat ingressat.
3.- En les devolucions d’ingressos originades en compliment de tràmits establerts en
el procediment regulador de la gestió dels tributs, la devolució parcial o total que
correspongui, no s’aplicarà als recàrrecs previstos a l’article 27 de la Llei general
tributària, recàrrec de constrenyiment, interessos de demora, i sancions pecuniàries
que poguessin haver-se pagat a l’ingressar el tribut.
 Article 59. Col·laboració d'altra Administració
1.- Quan la devolució que es sol·licita faci referència a un tribut que fou gestionat per
altra administració, serà precís acreditar que, amb anterioritat, no s'havia procedit a la
devolució del mateix; amb aquesta finalitat, es sol·licitaran els antecedents precisos.
2.- Si la resolució de l'expedient exigís la prèvia resolució de reclamació interposada
contra una liquidació resultant d'elements tributaris fixats per altra administració,
s'efectuarà la remissió de documentació a l'òrgan competent, del qual es donarà
coneixement a l'interessat.
 Article 60. Devolució material
1.- Les devolucions materials d'ingrés indegut han de sotmetre's als tràmits i
requisits que es determinen en la legislació vigent.
2.- Amb anterioritat al pagament material, es verificarà mitjançant informes de la
Recaptació si a nom del titular del dret a la devolució figuren deutes en període
executiu, procedint en el seu cas, a la compensació d’ofici de les mateixes. El
pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte que designi
l’interessat o al compte pel qual s’ha realitzat el pagament.
TÍTOL V.- DE LA RECAPTACIÓ DELS CRÈDITS
TRIBUTARIS I DEMÉS DE DRET PÚBLIC
CAPÍTOL I
Normes generals
 Article 61. Concepte
La gestió recaptatòria consisteix en l’exercici de la funció administrativa conduent a
la realització dels crèdits tributaris i demés de dret públic.
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 Article 62. Normativa

La gestió recaptatòria es portarà a terme d’acord amb la normativa establerta en
aquesta Ordenança, així com en els preceptes continguts en el Reglament general
de recaptació i disposicions concordants.
 Article 63. Objecte

És objecte del present Títol, d’una banda, reglamentar tots aquells aspectes en
matèria recaptatòria que són específics de l’Ajuntament de Reus i els seus
organismes autònoms i que, per tant no apareixen regulats en el Reglament general
de recaptació, (per endavant RGR). D’altra banda, es pretén fer la transposició dels
òrgans de l’Administració de l’Estat que apareixen en el RGR, a l’organització existent
a l’Ajuntament de Reus i organismes autònoms.
 Article 64. Terminologia
Amb caràcter general, quan al Reglament general de recaptació es faci referència al
cap de la dependència de Recaptació s’entendrà que es parla del tresorer de
l’Ajuntament. Quan es faci referència al cap de la unitat administrativa de Recaptació
s’entendrà que es parla del recaptador municipal. En cas de contradicció entre
aquesta adaptació terminològica i les competències atribuïdes a l’article següent, es
donarà prioritat al que es disposi en el mateix.
CAPÍTOL II
Adaptació competencial
 Article 65. Competències
La competència per dictar els actes administratius necessaris per portar a terme la
gestió recaptatòria, correspondrà a les següents autoritats i òrgans:
1.- Corresponen a l’Alcalde les competències atribuïdes al Delegat d’Hisenda en el
Reglament General de Recaptació o aquelles que expressament li confereixin les
lleis, entre altres les següents:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
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Acordar i modificar els terminis d’ingrés en període voluntari.
Acte administratiu de declaració de responsabilitat solidària i subsidiària.
Aprovació de les baixes dels crèdits incobrables en els comptes de crèdit.
Exigir i eximir garanties.
Concessió i resolució de les peticions de fraccionament i ajornament, i termini
especial de pagament.
Conferir autorització com a entitat col·laboradora a entitats de dipòsit i crèdit.
Aprovació de la declaració de prescripció.
Aprovar les compensacions de deutes.
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Declaracions d’insolvència dels deutors i declaració de crèdits incobrables.
Nomenar els membres de la mesa de subhastes.
Encarregar l’execució material de les subhastes a empreses o professionals.
Adjudicació directa dels béns embargats.
Acords o convenis en procediments concursals.
2.- La Intervenció, Tresoreria i Recaptació tindran les competències assenyalades a
la legislació vigent, corresponent a la Tresoreria les assenyalades pel Reglament
General de Recaptació ,com cap de la recaptació, de conformitat al Reial Decret
1174/1987 de 18 de setembre, i al recaptador les assenyalades pel Reglament
General de Recaptació amb ell o òrgan o dependència de recaptació.
∗
∗
∗
∗
∗

CAPÍTOL III
Crèdits incobrables
 Article 66. Situació d’insolvència
1.- Són crèdits incobrables aquells que no poden fer-se efectius en el procediment
recaptatori per resultar fallits els obligats al pagament i els demés responsables, si
els hagués.
2.- Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els altres responsables, es
declararan provisionalment extingits els deutes, en tant no es rehabilitin en el
termini de prescripció. El deute quedarà definitivament extingit si no s’hagués
rehabilitat en aquell termini.
3.- Declarat fallit el deutor, els crèdits contra el mateix de venciment posterior seran
donats de baixa per referència a dita declaració, de no haver-hi altres obligats o
responsables.
 Article 67. Mitjans de justificació d’actuacions
1.- El recaptador municipal documentarà degudament els expedients i formularà
proposta, la qual se sotmetrà a l’aprovació de l’alcalde o regidor delegat.
2.- Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental
amb els criteris d’economia, eficàcia i eficiència en la gestió recaptadora,
s’estableixen a continuació els requisits i condicions que caldrà verificar amb
caràcter previ a la proposta de declaració de crèdits incobrables.
 Article 68. Criteris a aplicar en la declaració de crèdits incobrables
Els requisits i condicions justificatius de la proposta de declaració de crèdits
incobrables seran diferents en funció de la quantia, antiguitat i característiques del
deute, amb distinció dels supòsits següents:
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A.- Per deutes d’import no superior a 10,00 € qualsevol dels continguts als apartats
a), b) o c):

a) Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu i que
aquest sigui negatiu
b) Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, essent la
notificació positiva, però havent transcorregut 6 mesos des de la mateixa
sense haver fet efectiu el pagament
c) Antiguitat del deute superior a 1 any
B.- Per deutes amb un import comprès entre 10,01 € i 60,00 €, qualsevol dels
continguts als apartats a), b) o c):
a) - Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint
els requisits necessaris pe a la pràctica de les notificacions de conformitat
amb el disposat a la Llei general tributària
- Informació negativa sobre l’existència de diners en compte bancari
b) Manca de dades essencials a la provisió de constrenyiment d’acord amb el
què disposa l’art. 70 del Reglament general de recaptació i en especial:
- Nom i cognoms o raó social o denominació completa que permeti
identificar l’obligat al pagament
- DNI, NIE o NIF
- Domicili de l’obligat al pagament
c) Antiguitat del deute superior a 4 anys
C.- Per deutes amb un import comprès entre 60,01 € i 150,00 €, qualsevol dels
continguts als apartats a), b) o c):
a) - Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint
els requisits necessaris pe a la pràctica de les notificacions de conformitat
amb el disposat a la Llei general tributària
- Informació negativa sobre l’existència de diners en compte bancari
- Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència
de sous i salaris, o en el seu lloc, diligència del Recaptador acreditativa del
transcurs de més de tres mesos des que es va remetre la sol·licitud
d’informació sense haver rebut contesta de l’esmentat organisme
b) Manca de dades essencials a la provisió de constrenyiment d’acord amb el
què disposa l’art. 70 del Reglament general de recaptació i en especial:
- Nom i cognoms o raó social o denominació completa que permeti
identificar l’obligat al pagament
- DNI, NIE o NIF
- Domicili de l’obligat al pagament
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Diligència que acrediti que ha transcorregut un període de temps superior a
30 dies des de la sol·licitud d’ampliació de dades al departament gestor
sense que s’hagi rebut contesta.
c) Antiguitat del deute superior a 5 anys
D.- Per deutes amb un import comprès entre 150,01 € i 300,00 €, qualsevol dels
continguts als apartats a), b) o c):

a) - Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint
els requisits necessaris pe a la pràctica de les notificacions de conformitat
amb el disposat a la Llei general tributària
- Informació negativa sobre l’existència de diners en compte bancari
- Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència
de sous i salaris, o en el seu lloc, diligència del Recaptador acreditativa del
transcurs de més de tres mesos des que es va remetre la sol·licitud
d’informació sense haver rebut contesta de l’esmentat organisme
- Informació sobre la inexistència de vehicles o, si n’hi ha, que l’embargament
d’aquest tipus de béns resulti ineficaç o antieconòmic. En el supòsit de
l’existència de vehicles aptes per ésser embargats, diligència que acrediti que
ha transcorregut un període de temps superior a tres mesos des de la
tramitació de l’ordre de recerca i captura del vehicle sense que s’hagi obtingut
cap resultat positiu
b) Manca de dades essencials a la provisió de constrenyiment d’acord amb el
què disposa l’art. 70 del Reglament general de recaptació i en especial:
- Nom i cognoms o raó social o denominació completa que permeti
identificar l’obligat al pagament
- DNI, NIE o NIF
- Domicili de l’obligat al pagament
Diligència que acrediti que ha transcorregut un període de temps superior a
30 dies des de la sol·licitud d’ampliació de dades al departament gestor
sense que s’hagi rebut contesta.
c) Antiguitat del deute superior a 6 anys
E.- Per deutes amb un import superior a 300,01 €, qualsevol dels continguts als
apartats a), b) o c):
a) - Justificant d’haver estat requerit el pagament en període executiu, complint
els requisits necessaris pe a la pràctica de les notificacions de conformitat
amb el disposat a la Llei general tributària
- Informació negativa sobre l’existència de diners en compte bancari
- Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència
de sous i salaris, o en el seu lloc, diligència del Recaptador acreditativa del
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transcurs de més de tres mesos des que es va remetre la sol·licitud
d’informació sense haver rebut contesta de l’esmentat organisme
- Informació sobre la inexistència de vehicles o, si n’hi ha, que
l’embargament d’aquest tipus de béns resulti ineficaç o antieconòmic. En el
supòsit de l’existència de vehicles aptes per ésser embargats, diligència que
acrediti que ha transcorregut un període de temps superior a tres mesos des
de la tramitació de l’ordre de recerca i captura del vehicle sense que s’hagi
obtingut cap resultat positiu
- Informació negativa sobre l’existència de béns immobles o, si n’hi ha,
informe motivat de Recaptació sobre el resultat desproporcionat o
antieconòmic que l’embargament d’aquest tipus de béns suposaria
- Informació negativa sobre la titularitat d’activitats comercials, industrials o
professionals en exercici. En cas que la titularitat sigui positiva, informe
acreditatiu sobre la inexistència de drets o béns embargables o que
l’embargament d’aquests resulti desproporcionat o antieconòmic
b) Manca de dades essencials a la provisió de constrenyiment d’acord amb el
què disposa l’art. 70 del Reglament general de recaptació i en especial:
- Nom i cognoms o raó social o denominació completa que permeti
identificar l’obligat al pagament
- DNI, NIE o NIF
- Domicili de l’obligat al pagament
Diligència que acrediti que ha transcorregut un període de temps superior a
30 dies des de la sol·licitud d’ampliació de dades al departament gestor
sense que s’hagi rebut contesta.
c) Antiguitat del deute superior a 8 anys
CAPÍTOL IV
Control de la Gestió Recaptatòria
 Article 69. Objecte
Amb la finalitat de conèixer periòdicament la situació i evolució dels valors lliurats
per a la seva realització a la Recaptació Municipal, el recaptador presentarà, tancada,
al 31 de desembre de cada exercici, i en el seu cas al dia del seu cessament, uns
estats de gestió que contindran les dades assenyalades en l’article 71.
 Article 70. Termini de presentació
El recaptador municipal presentarà al president de la Corporació els estats de gestió
dins dels trenta dies següents a la data de tancament dels mateixos.
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 Article 71. Contingut

Els estats de gestió estaran integrats per la següent documentació:
A) Una relació per cada exercici econòmic amb valors pendents de cobrament en
via voluntària al començament del període que indicarà, en relació a cada
concepte pressupostari, les dades següents:
∗
∗
∗
∗

Entrades durant el període
Ingressos durant el període
Baixes durant el període
Valors pendents de cobrament a final del període

B) Una relació per cada exercici econòmic amb valors pendents de cobrament en
via executiva al començament del període que indicarà, en relació a cada
concepte pressupostari, les mateixes dades requerides en via voluntària.
C) Un resum total per exercicis econòmics d’entrades, ingressos, baixes i valors
pendents en via voluntària i un altre resum amb les mateixes dades pels valors
pendents en via executiva.
D) Un informe del recaptador municipal amb les dades més rellevants de la gestió
recaptatòria durant el període, amb especificació en tot cas dels valors pendents
amb la tramitació suspesa.
CAPÍTOL V
Pagament de deutes
Secció 1ª.- Del pagament general de deutes
 Article 72. Temps de pagament
La recaptació dels ingressos de dret públic es realitzarà mitjançant el pagament
voluntari o en període executiu.
I)

Pagament voluntari. Els obligats al pagament faran efectius els seus deutes
mitjançant el pagament voluntari, dintre dels terminis fixats en aquest article.

1.- El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i
notificació col·lectiva, tant per tributs com per altres ingressos de dret públic
seran els determinats per l’Ajuntament en el calendari de cobrança, que serà
publicat en el BOP i exposat en el Tauló d’anuncis municipal. En cap cas el
termini per pagar aquests crèdits serà inferior a dos mesos naturals.
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En aquells tributs que en la respectiva ordenança fiscal municipal contempli
l’ajornament de pagament del deute de venciment periòdic lliurat mitjançant
padró, sense pagament d’interessos de demora, l’obligat al pagament disposarà
de dos mesos més per a pagar el deute, comptats a partir de l’últim dia del
període de pagament voluntari del respectiu tribut, si s’ajusta a les condicions i
tràmits que es detallen:
- Que els ingressos de la unitat familiar obtinguts al llarg de l’últim any, no
superin la quantitat resultant de multiplicar el salari mínim
interprofessional pel nombre de membres de la unitat familiar.
- Sol·licitar l’ajornament per escrit durant el període de pagament voluntari
declarant els ingressos anuals de la unitat familiar.
- Tenir domiciliat en un compte bancari el pagament del deute.

2.- El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions tributàries no
compreses en l’apartat 1 serà el que consti en el document-notificació adreçat a
l’obligat tributari, sense que pugui ser inferior al període establert en l’article
62.2 de la Llei General Tributària i que és el següent:
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o,
si aquest no fos hàbil, fins al immediat hàbil següent.
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins al immediat hàbil següent.
3.- Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació hauran de pagar-se en els
terminis que estableixi la normativa de cada tribut.
Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dintre dels tres, sis o
dotze mesos següents a l’acabament del termini establert per a la presentació i
ingrés, s’aplicarà un recàrrec únic del 5, 10 o 15 per 100 , respectivament, amb
exclusió de l’interès de demora i de les sancions que s’haguessin pogut exigir.
Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua transcorreguts els dotze
mesos esmentats, el recàrrec serà del 20 per 100, amb exclusió de les sancions que
haguessin pogut exigir-se, però no dels interessos de demora comptats des del dia
següent al termini dels 12 mesos esmentats fins al dia de presentació de
l’autoliquidació o declaració.
Aquests recàrrecs seran compatibles, quan els obligats tributaris no realitzin l’ingrés
en el moment de la presentació de la declaració o autoliquidació extemporània,
amb els recàrrecs e interessos del període executiu que corresponguin.
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4.- Els deutes per conceptes diferents als regulats en els punts anteriors, hauran de
pagar-se en els terminis que estableixin les normes reguladores d’aquestes deutes.
En cas de que no fixi cap termini, s’aplicarà el disposat en aquest article.

5.- Els deutes no satisfets en els terminis esmentats s’exigiran en període executiu, i
es computaran, en el seu cas, com a pagaments a compte.
6.- Per tal que el deute en període voluntari quedi extingit s’haurà de pagar en la
seva totalitat.
II) El període executiu s’inicia:
a) Per als deutes liquidats per l’administració tributària, al dia següent al del
venciment del termini reglamentàriament establert per al seu ingrés.
b) Per als deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar
l’ingrés, quan finalitzi el termini reglamentàriament determinat pel corresponent
ingrés o, si aquest ja hagués finalitzat, el dia següent a la presentació de
l’autoliquidació.
L’inici del període executiu determina l’exigència dels interessos de demora i dels
recàrrecs del període executiu que corresponguin, així com les costes del
procediment de constrenyiment.
Els recàrrecs del període executiu són:
•

Recàrrec executiu del 5%: S’aplicarà si es paga la totalitat del deute no
ingressat en període voluntari , abans de la notificació de la providència de
constrenyiment.

•

Recàrrec de constrenyiment reduït del 10%: S’aplicarà quan es pagui la
totalitat del deute no ingressat en període voluntari, i el propi recàrrec, abans
de la finalització dels següents terminis:
a) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 del
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del
mateix mes.
b) Si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim
de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia
5 del mes següent.

• Recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%: S’aplicarà quan no concorrin
les circumstàncies dels apartats a) i b) anteriors.
Les costes del procediment de constrenyiment inclouen a més de les despeses
enumerades a l’art. 113 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova
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el reglament general de recaptació, les despeses de notificació que s’originin durant
la substanciació del mateix per ser exigides i requerides per la pròpia execució.

Iniciat el període executiu, l’administració tributària efectuarà la recaptació dels
deutes pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al
pagament.
El procediment de constrenyiment s’iniciarà mitjançant providència notificada al
deutor, essent aquesta títol suficient i que té la mateixa força executiva que la
sentència judicial per procedir contra els béns i drets dels obligats al pagament.
 Article 73. Mitjans de pagament
1.- El pagament de deutes liquidats per l’Administració Municipal o autoliquidats
pels interessats, al document de pagament dels quals hi figuri el codi de barres,
només es podran fer efectius a les oficines de les entitats col·laboradores que
l’Ajuntament assenyali ,o bé a través de caixers automàtics.
2.- De conformitat amb el que disposa l’article 34 del Reglament General de
Recaptació, el pagament dels deutes tributaris i no tributaris a la Hisenda Municipal,
podrà fer-se per qualsevol del següents mitjans:
a) En diner de curs legal, mitjançant entitat bancària col·laboradora, o quan existeix
una caixa habilitada al efecte, en aquest cas per imports inferiors a 2.500 €.
b) Xec nominatiu a favor de l’Ajuntament de Reus, conformat o certificat per
l’entitat lliurada i creuat.
c) Targeta de crèdit o de dèbit.
d) Transferència bancària.
e) Domiciliació bancària.
Sens perjudici del que es disposa a l’article 16.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el pagament
mitjançant transferència bancària s’admetrà excepcionalment, per raons d’eficàcia o
en cas de necessitat, degudament apreciades per l’òrgan de recaptació. Serà requisit
que l’ordenant de la transferència identifiqui clarament el deute objecte del
pagament (número de rebut) i l’obligat al mateix (NIF/NIE), aportant justificant de la
transferència efectuada per concloure el procediment recaptatori.
El pagament mitjançant domiciliació bancària, no serà ferm fins passats els terminis
de devolució establerts per la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de
pagament. L’entitat financera, una vegada realitzat el càrrec en compte, remetrà al
subjecte passiu el càrrec per domiciliació, que, de conformitat amb l’article 38.2 del
Reglament General de Recaptació, acreditarà el pagament del deute.
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Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit, en tant no siguin anul·lades
per la persona interessada. No obstant això, s’anul·laran automàticament aquelles
que siguin retornades per la entitat financera pels següents motius de rebuig o
devolució:
a)
b)
c)
d)

Número de compte incorrecte (IBAN no vàlid).
Compte cancel·lada.
Ordre no vàlida o inexistent.
El compte no admet càrrec directe.

En tot cas, les domiciliacions bancàries retornades en al menys tres enviaments per
causes alienes a l’Administració, podran ser deixades sense efecte.
Els canvis de nom que es produeixin en les unitats fiscals, comportaran la baixa de
la domiciliació bancària.
 Article 74. Justificants de pagament
Els justificants de pagament en efectiu seran, segons els casos:
e) Els rebuts o cartes de pagament validats per la Tresoreria de l’Ajuntament de
Reus, la Recaptació Municipal, les entitats col·laboradores o els caixers
automàtics
f) Les certificacions acreditatives de l’ingrés efectuat, expedides pel recaptador
municipal
g) El justificant de pagament mitjançant Internet i qualsevol altre document al que
s’atorgui aquest caràcter, autoritzat per decret de l’Alcaldia
Secció 2ª.- Del termini especial per al pagament en període voluntari
dels deutes de cobrament periòdic.
 Article 75. Fonament
A l’objecte de facilitar el pagament dels deutes de cobrament periòdic als
contribuents i d’altres obligats a satisfer-les, s’estableix un termini i procediment
especial per la seva exacció, de conformitat a l’articulat que contempla el present
apartat.
 Article 76. Terminis de pagament en període voluntari
Als efectes del previst en l’article anterior, es distingeixen dos tipus de terminis per al
pagament en període voluntari dels deutes per rebut.
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a) Termini normal: Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que no
estiguin acollits al termini especial, o hagin incomplert els requisits d’aquest,
seguint-se el procediment general previst a l’article 72.
b) Termini especial: Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que
sol·licitin la seva aplicació. Aquest sistema implicarà el manteniment en via
voluntària, fins el final del termini especial, de tots els rebuts per padró, inclosos en
el termini normal, que vagin vencent durant l’exercici.

El termini especial finalitzarà quan, per l’Ajuntament, es procedeixi a gestionar el
cobrament al sol·licitant de l’últim càrrec de regularització, per l’import resultant del
diferencial existent entre els pagaments realitzats durant les primeres set
mensualitats i el total dels deutes de cobrament periòdic corresponents a l’exercici
pel que s’ha sol·licitat l’esmentat termini especial, distribuït en tres mensualitats.
 Article 77. Sol·licituds i requisits
Per poder-se acollir al sistema de termini especial descrit en l’anterior article, hauran
de concórrer en el sol·licitant els requisits següents:
a) Complimentar el formulari especial, dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament, dins
els períodes que es fixin per l’Ajuntament
b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva
c) Efectuar els següents pagaments:
-

Durant set mensualitats, (de febrer fins agost), la quantitat que figuri en el
formulari de sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament, equivalent al
resultat de dividir per nou el conjunt dels deutes liquidats al sol·licitant, en
l’exercici immediatament anterior, exclosos els derivats d’ingressos
directes no generadors d’alta en padrons.
No obstant l’establert en l’anterior paràgraf, si el sol·licitant estimés que,
per variació de les seves obligacions front a l’Ajuntament, l’import
determinat resulta insuficient per la seva cobertura, podrà sol·licitar
l’ampliació de dit import a la quantitat que consideri convenient que, en
cap cas, podrà ser inferior a la calculada per l’Ajuntament.

-

Durant tres mensualitats, (setembre, octubre i novembre), la quantitat que
resulti de la regularització descrita en l’article 78.

d) Realitzar els pagaments de les quotes mensuals, determinades segons l’apartat c)
anterior, mitjançant domiciliació bancària.
e)Termini d’acolliment: L’acolliment al sistema de termini especial es pot realitzar en
qualsevol moment, sempre que no hagi vençut el termini normal de pagament dels
tributs pels quals es sol·liciti l’acolliment.
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Si l’acolliment es produeix quan s’hagi lliurat alguna quota mensual, serà necessari
que el sol·licitant realitzi primer el pagament de l’import equivalent a les quotes
mensuals que li correspondrien fins al moment de l’acolliment.
L’acolliment al sistema de termini especial es prorrogarà automàticament per
l’exercici següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva renúncia expressa al
mateix, i no tingui deutes pendents de pagament en via executiva.
 Article 78. Procediment i regularització de pagaments

L’Ajuntament aplicarà els pagaments mensuals, realitzats a compte per cada
sol·licitant, a l’import que totalitzarien els seus deutes vençuts si es tinguessin en
compte els terminis normals de cobrament i, en el seu cas, el sobrant o defecte, li
serà, respectivament, reintegrat o reclamat, de conformitat al procediment següent:
1.- Una vegada abonats pel sol·licitant els set pagaments, i en els terminis
assenyalats, es procedirà a la regularització, confeccionant l’Ajuntament tres càrrecs
mensuals addicionals de regularització, en el cas del termini especial, pel diferencial
existent entre els ingressos efectuats pel sol·licitant i el total de deutes de
cobrament periòdic liquidats, corresponents a l’exercici pel que s’ha sol·licitat el
termini especial, que es lliuraran al sol·licitant perquè procedeixi al seu ingrés.
2.- El sol·licitant haurà d’abonar, a partir de la data que se li assenyali, i amb una
cadència mensual, els nous terminis calculats de conformitat a l’establert en l’apartat
anterior.
3.- En el supòsit que el total deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un
sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
 Article 79. De l’incompliment de les obligacions del sol·licitant
Si el sol·licitant incorregués en l’impagament del qualsevol càrrec del termini
especial concedit, restarà aquest sense cap efecte, produint-se automàticament les
següents conseqüències:
a) La pèrdua del termini especial recuperant-se el termini normal de pagament,
amb la data de venciment del període voluntari ordinari corresponent a cada
tipus d’ingrés del deute pendent.
b) La regularització automàtica dels pagaments realitzats, que es portarà a terme de
conformitat amb els següents criteris:
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1.- Els pagaments realitzats s’aplicaran als deutes existents fins la data de
l’incompliment, per ordre de major a menor antiguitat, determinant-se aquesta per
la data de venciment del període voluntari ordinari fixat per cadascun.

2.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment es trobin
parcialment coberts pels pagaments realitzats, el deute es desglossarà en dues
fraccions, una que coincidirà amb l’import parcialment cobert i l’altra per l’import
restant no cobert, que restarà pendent de pagament amb el venciment ordinari que
correspongui al seu tipus d’ingrés.
3.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment fossin
coberts pels pagaments realitzats, produint-se un sobrant, aquest, prèvia petició, es
retornarà a l’interessat.
4.- Els deutes exigibles amb posterioritat a la data de l’incompliment,
s’exaccionaran pel procediment general previst en l’apartat a) de l’article 76.
 Article 80. Àmbit d’afectació normativa
La normativa reguladora del termini especial afecta, únicament i exclusivament, la
durada del termini per al pagament dels deutes per rebut i, per tant, no suposa cap
alteració dels terminis per exercir els recursos en la seva contra, ni qualsevol altre
aspecte de la gestió tributària, que es seguirà regint per la seva normativa específica.
CAPÍTOL VI
Suspensió del procediment. Ajornament i fraccionament del pagament.
 Article 81. Competència
Correspon al president de la Corporació la competència per concedir la suspensió
del procediment, l’ajornament i el fraccionament de pagaments, podent-se delegar
o desconcentrar aquesta competència en algun altre membre de la corporació.
 Article 82. Suspensió per interposició de recursos
Amb caràcter general, la suspensió del procediment, en casos d’interposició de
recursos, solament es concedirà quan es demani dins del termini legalment
establert per la presentació del recurs de reposició i s’aporti garantia que cobreixi el
deute total. Excepcionalment, es podrà suspendre sense garantia, a sol·licitud del
recurrent, l’execució de l’acte recorregut, quan es doni alguna de les circumstàncies:
a) que la seva execució pugui comportar perjudicis d’impossible o difícil reparació
b) que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret
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Sense necessitat de garantia, es paralitzaran les actuacions del procediment quan
l’interessat ho sol·liciti, si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies:
a) que ha existit errada material, aritmètica o de fet, en la determinació del deute
b) que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat
 Article 83. Suspensió de l’execució de les sancions

L’execució de les sancions tributàries quedarà suspesa, sense necessitat d’aportar
garantia, si contra les mateixes s’interposa, en temps i forma, el recurs de reposició o
la reclamació econòmica administrativa que contra aquelles procedeixi i sense que
puguin executar-se, fins que siguin fermes, en via administrativa.
Aquesta suspensió s’aplicarà automàticament sense necessitat que el contribuent la
sol·liciti. Les sancions suspeses no meritaran interessos de demora pel temps que
transcorri fins a la finalització del termini de pagament en període voluntari, obert
per la notificació de la resolució, que posi fi a la via administrativa.
 Article 84. Ajornament i fraccionament de pagaments
Podrà ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes, tant en període voluntari
com executiu, prèvia petició dels obligats, sempre que la situació econòmica
financera del deutor li impedeixi, transitòriament, fer front al seu pagament dins de
termini.
Les sol·licituds es dirigiran al president de la Corporació o regidor delegat dins dels
següents terminis:
a) Deutes en període de cobrament voluntari, abans del final del període voluntari
fixat per a cadascun d’aquests.
Per a declaracions-liquidacions i autoliquidacions, abans del termini de
presentació d’aquestes.
b) Deutes en via executiva, en qualsevol moment abans de l’acord d’alienació dels
béns embargats.
Les sol·licituds contindran les següents dades:
a)
Nom i cognoms, raó social o denominació, DNI o NIF i domicili del sol·licitant.
b)
Deute pel què sol·licita l’ajornament o fraccionament de pagament, tot indicant
el seu import, data de termini d’ingrés i referència.
c)
Motiu de la petició i ajornament sol·licitat.
d)
Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú.
 Article 85. Garanties
1. El sol·licitant oferirà garantia, amb caràcter general, en forma d’aval solidari
d’entitats de dipòsit, amb el compromís exprés de formalització de l’aval necessari si
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es concedís l’ajornament o fraccionament sol·licitat, podent-se aportar qualsevol
altra garantia que s’estimi suficient per a fiançar els imports que es detallen en el
següent paràgraf.
2. La garantia cobrirà la totalitat del deute tributari, entenent per tal l’establert a
l’article 58.2 de la Llei general tributària, de conformitat a l’esmentada Llei i al
Reglament general de recaptació i ho serà per temps indefinit, o en el seu cas per
un termini que excedeixi almenys de 6 mesos des del venciment dels terminis
concedits.

3. La garantia s’haurà de formalitzar dins del termini de 30 dies, a comptar des del
següent al de la notificació de l’acord de concessió, que estarà condicionat a la seva
presentació en forma. Transcorregut el termini sense la seva formalització, restarà
sense efecte l’acord de concessió. En aquest cas, s’iniciarà immediatament el
període executiu i s’exigirà el deute, i el recàrrec, del període executiu que
correspongui, sempre que hagi conclòs el període voluntari de pagament. A més a
més, s’exigiran interessos de demora pel període de suspensió derivat de
l’expedient d’ajornament o fraccionament, fins la finalització del termini per
formalitzar la garantia. Si s’hagués sol·licitat en període executiu, es continuaran a
partir d’aquesta última data el procediment de constrenyiment.
4. No serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de fraccionament o
d’ajornament quan, en el seu conjunt, l’import total dels deutes d’un mateix deutor
que tinguin la consideració d’ingressos de dret públic no ultrapassi els 6.000 euros i
estiguin en període de pagament voluntari o executiu. A efectes de determinar
l’esmentat import total es tindran en compte tant els deutes als quals es refereix la
pròpia sol·licitud com qualsevol altres del mateix deutor respecte als quals hagi
sol·licitat i no estigui resolt l’ajornament o fraccionament així com l’import dels
venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, llevat que estiguin
degudament garantits.
5. En el supòsit que el contribuent demostri de manera fefaent una escassa
capacitat econòmica o solvència patrimonial, tot i superar el límit descrit al paràgraf
anterior, es podrà tramitar la sol·licitud sense garantia. En aquest cas, s'haurà
d'aportar la documentació següent:
a) Declaració responsable que manifesti la impossibilitat d'obtenir un aval d'una
entitat de crèdit o societat de garantia recíproca i de no posseir béns.
b) Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d'auditoria, en cas
que se'n tingui un.
c) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació amb transcendència econòmica
financera o patrimonial que s'estimi adequada i que justifiqui la possibilitat de
complir l’ajornament o fraccionament sol·licitat.
d) Si el deutor és una persona física, haurà d’aportar també, si s’escau:
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- Full de salari, pensió o prestació social, o certificació negativa de recepció d’aquests
ajuts.
- Justificant de l’estat d’atur.
- Informe dels serveis socials d’on tingui la residència.
 Article 86. Altres garanties
Podran admetre’s com a garantia certificacions d’obres aprovades per l’Ajuntament, i
al seu favor, sempre que els seus imports cobreixin suficientment els dèbits, de
conformitat amb els requisits assenyalats en l’anterior article, el pagament del qual
quedarà retingut en tant no es recapti el total deute fiançat.
 Article 87. Interessos
En cas de concessió d’ajornament o fraccionament en període voluntari,
s’acreditaran interessos de demora pel total del deute ajornat, pel temps
transcorregut entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini o
terminis concedits.
Si l’ajornament o fraccionament es concedís en període executiu, s’acreditaran
interessos de demora des de la data de venciment en període voluntari i el termini
concedit. La base per al càlcul d’interessos no inclourà el recàrrec de
constrenyiment.
Els interessos es liquidaran dins dels períodes fraccionats, juntament amb la resta
del deute corresponent a cada període.
Quan la totalitat del deute ajornat o fraccionat es garanteixi amb aval solidari
d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, o mitjançant certificat
d’assegurança de caució, s’exigirà l’interès legal que correspongui fins a la data del
seu ingrés.
 Article 88. Criteris generals de concessió
1.- Acreditada degudament la manca de capacitat econòmica de l’obligat al
pagament per a fer efectius els deutes, com a criteris generals, el termini màxim per
a la concessió d’ajornaments i fraccionaments serà de 3 mesos, quan el total del
deute principal sol·licitat sigui inferior a 600 €.
2.- Per cada 600 € més, o fracció de deute sense incloure recàrrec, es concedirà un
mes més, fins un màxim de 12 mensualitats.
3.- En cas de vàries sol·licituds, s’acumularan a efectes d’aplicació dels dos punts
anteriors.
4.- Els imports i períodes restaran per fraccions iguals.
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5.- Excepcionalment i en casos extrems, quan les condicions de capacitat
econòmica del sol·licitant ho impedeixin, estant degudament justificades, es podrà
estudiar per part de l’òrgan competent l’ampliació dels terminis assenyalats en els
anteriors punts.
6.- Sols excepcionalment, es concediran ajornaments o fraccionaments dels deutes
l’import del qual sigui inferior a 150 €.
 Article 89. Falta de pagament
1.- En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats
ajornades determinarà:

e) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment de concedir
l’ajornament, s’iniciarà el període executiu i s’exigirà el deute ajornat, i els
interessos meritats, amb el recàrrec del període executiu que correspongui. De
no efectuar-se el pagament en els terminis fixats en el apartat 5 de l’article 62 de
la LGT, es procedirà a executar la garantia; en cas d’inexistència, o insuficiència
d’aquesta, es seguirà el procediment de constrenyiment per a la realització del
deute pendent.
f) Si l’ajornament fou sol·licitat en període executiu, es procedirà a executar la
garantia i, en cas d’inexistència o insuficiència d’aquesta, es prosseguirà el
procediment de constrenyiment.
2.- En els fraccionaments, la falta de pagament d’un termini determinarà:
a) Si el fraccionament fou sol·licitat en període voluntari, s’iniciarà el període
executiu i s’exigirà la fracció no pagada, i els seus interessos meritats, amb el
recàrrec del període executiu corresponent. De no efectuar-se el pagament total
en els terminis fixats en el apartat 5 de l’article 62 de la LGT, es consideraran
vençudes les fraccions pendents i s’iniciarà el període executiu per a les
mateixes, mitjançant el procediment de constrenyiment.
b) Si el fraccionament fou sol·licitat en període executiu, prosseguirà el procediment
de constrenyiment per l’exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de
pagament i es procedirà, en el seu cas, a l’execució de la garantia.
c) Quan, com a conseqüència de l’anterior, es produeixi el venciment anticipat de
les fraccions pendents, els interessos corresponents a les mateixes, prèviament
calculats sobre els terminis concedits, seran anul·lats i es liquidaran en la forma
que s’estableix reglamentàriament.
3.- En els fraccionaments de pagament en que s’hagin constituït garanties parcials i
independents per cadascun dels terminis, o la garantia consisteixi en aval o certificat
d’assegurança de caució, es procedirà de la següent manera:
a) Si el fraccionament fou sol·licitat en període voluntari, l’incompliment de
pagament d’una fracció determinarà l’inici del període executiu i l’exigència

2022

ORDENANÇA GENERAL

OG1 50/61

22

AJUNTAMENT DE REUS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA GENERAL

DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL

exclusivament d’aquesta fracció i els seus interessos de demora, amb el
corresponent recàrrec del període executiu. En cas que no s’efectués el
pagament en el termini d’ingrés establert en el apartat 5 de l’article 62 de la LGT
es procedirà a executar la garantia corresponent.
b) Si el fraccionament fou sol·licitat en període executiu, es procedirà a l’execució
de la garantia corresponent a la fracció impagada, més els interessos de demora
meritats.
c) En ambdós casos, la resta del fraccionament subsistirà amb els termes que es va
concedir.
TÍTOL VI.- DE LA INSPECCIÓ I INFRACCIONS TRIBUTÀRIES
CAPÍTOL I
De la inspecció
 Article 90. La inspecció tributària

La inspecció tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives
dirigides a:
a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries, pel
descobriment dels que siguin ignorats per l’Administració.
b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades pels
obligats tributaris.
c) La realització d’actuacions d’obtenció d’informació, relacionades amb l’aplicació
dels tributs.
d) La comprovació del valor de drets, rendes, productes, bens, patrimonis,
empreses i demés elements, quan sigui necessària per la determinació de les
obligacions tributàries.
e) La comprovació del compliment dels requisits exigits per l’obtenció de beneficis
o incentius fiscals i devolucions tributàries.
f) La informació als obligats tributaris, amb motiu de les actuacions inspectores
sobre els seus drets i obligacions tributàries.
g) La pràctica de les liquidacions tributàries, resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.
h) La realització d’actuacions de comprovació limitada.
i) L’assessorament i informe a òrgans de l’Administració pública.
j) La realització de les intervencions tributàries, que es regiran pel que disposi la
normativa específica, i en el seu defecte, pel que s’estableix al capítol IV del títol
III de la Llei general tributària.
k) Les demés que s’estableixin en altres disposicions, o se li encomanin pels
òrgans competents de la Corporació.
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 Article 91. Personal inspector

1.- Les actuacions inspectores es realitzaran pels funcionaris que desenvolupin les
tasques dels corresponents llocs de treball de la Inspecció Tributària Local, sota la
immediata supervisió de qui ostenti la direcció, qui dirigirà, impulsarà i coordinarà el
funcionament de la mateixa, amb la preceptiva autorització de l’Alcaldia-Presidència.
2 .- Els funcionaris que desenvolupin funcions d’inspecció seran considerats agents
de l’autoritat i deuran acreditar la seva condició, si se’ls hi requereix, fora de les
oficines públiques.
Les autoritats públiques donaran la protecció i l’auxili necessari als funcionaris, per
l’exercici de les funcions d’inspecció.
3 .- Els funcionaris de la Inspecció hauran de guardar sigil rigorós i observar secret
estricte, respecte dels assumptes que coneguin per raó del seu càrrec. La infracció
d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu.
4 .- L’Alcaldia-Presidència proveirà al personal inspector d’un carnet, o d’altra
identificació, que els acrediti per al desenvolupament de les tasques del seu lloc de
treball.
 Article 92. Classes d’actuacions
1.- Les actuacions inspectores podran ser:
a)
b)
c)
d)

De comprovació i investigació
D’obtenció d’informació amb transcendència tributària
De valoració
D’informe i assessorament

2.- L’abast i contingut d’aquestes actuacions és el definit per la Llei general
tributària, el Reglament de la inspecció dels tributs i demés disposicions que siguin
d’aplicació, tot això referit als tributs municipals.
3.- L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció Tributària s’adequarà als
corresponents plans d’actuacions inspectores, aprovades per l’Alcaldia-Presidència,
sense perjudici de la iniciativa dels actuaris, d’acord amb els criteris d’eficàcia i
oportunitat.
4.- En els supòsits d’actuacions de col·laboració amb altres administracions
tributàries, la Inspecció Tributària Local coordinarà amb ells els seus plans i
programes d’actuació, tenint les seves actuacions l’abast previst en la reglamentació
del règim de col·laboració que es tracti.
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 Article 93. Lloc i temps de les actuacions
1.- Les actuacions
indistintament:

de

comprovació

i

investigació

podran

desenvolupar-se

a) En el lloc on l’obligat tributari tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu
representant tingui el seu domicili, despatx o oficina.
b) On es realitzin total o parcialment les activitats gravades.
c) On existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable o del pressupost de
fet de l’obligació tributària
d) A les oficines de l’Administració tributària, quan els elements sobre els que
hagin de realitzar-se les actuacions puguin ser examinats en elles.
2.- La inspecció determinarà, en cada cas, el lloc on hagin de desenvolupar-se les
seves actuacions, fent-ho constar en la comunicació corresponent.
3.- El temps de les actuacions es determinarà pel disposat al respecte en el
Reglament general de la inspecció dels tributs.
 Article 94. Els obligats tributaris en el procediment d’inspecció i la seva
representació
1.- Són obligats tributaris els que, com a tals, estan definits a l’article 35 de la Llei
58/2003 general tributària. Els drets i garanties dels obligats tributaris són els que
estableix l’article 34 de la referida Llei.
2.- Els obligats tributaris podran actuar mitjançant representant, que haurà
d’acreditar tal condició, entenent-se, en tal cas, realitzades les actuacions
corresponents amb el subjecte passiu o obligat tributari.
 Article 95. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció
1.- El procediment d’inspecció s’iniciarà:
a) D’ofici.
b) A petició de l’obligat tributari, d’acord amb l’article 149 de la Llei 58/2003.
2.- Els obligats tributaris han de ser informats, al començar les actuacions del
procediment d’inspecció, sobre la naturalesa i abast de les mateixes, així com dels
seus drets i obligacions.
3. Les actuacions del procediment d’inspecció podran tenir caràcter general o
parcial, segons afectin la totalitat o no, dels elements de l’obligació tributària en el
període objecte de la comprovació.
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4 .- El personal inspector podrà entrar en les finques, locals de negoci i demés llocs
on es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a
tributació o es produeixin fets imposables, quan es consideri precís, en ordre a la
pràctica de l’actuació inspectora. Queden exceptuats els domicilis particulars, per als
què s’haurà d’obtenir l’oportú manament judicial, si no dóna el consentiment
l’interessat.
5 .- Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, podent
interrompre’s, justificadament, quan es donin les circumstàncies establertes en el
Reglament general de la inspecció els tributs, la qual cosa es comunicarà a l’obligat
tributari per al seu coneixement.

6.-Les actuacions del procediment d’inspecció hauran de concloure en el termini de
dotze mesos, comptat des de la data de notificació a l’obligat tributari, de l’inici del
procediment, fins la finalització de les actuacions, que s’entendrà en la data en que
es notifiqui, o s’entengui notificat, l’acte administratiu resultant de les mateixes.
7.-Per motius d’eficàcia i eficiència en la recaptació del tribut i de limitació de costos
indirectes, que signifiquin que els costos de liquidació i recaptació puguin ser
eventualment superiors al deute tributari que es pretén ingressar, quan es produeix
una discrepància entre el valor declarat a efectes del tribut entre l’administració i
l’obligat tributari, en qualsevol de les fases de gestió, liquidació i inspecció dels
tributs, sempre que el deute tributari resultant de l’aplicació dels coeficients i tipus
impositius previstos a l’Ordenança fiscal, no sigui superior al que per a cada
anualitat i tribut, previ estudi econòmic, fixi la Regidoria delegada d’hisenda, es
donarà per vàlid el valor declarat pel subjecte passiu, amb caràcter provisional.
En cas que qualsevol altre administració tributària efectuï una valoració superior a la
declarada pel subjecte passiu, que afecti al mateixa fet declarat, i l’Ajuntament de
Reus en tingui coneixement, es practicarà pel procediment de gestió tributària
corresponent la liquidació definitiva d’acord amb la valoració efectuada per
l’administració tributària que correspongui.
 Article 96. Documentació de les actuacions inspectores
Les actuacions de la inspecció dels tributs es documentaran en diligències,
comunicacions, informes i actes. Aquests documents tindran les funcions, finalitats i
efectes que per a ells estableix el Reglament general de la inspecció dels tributs,
tramitant-se conforme a l’establert en el mateix, entenent-se, amb aquests efectes,
que les referències que figuren a l’inspector-cap ho són, en aquest cas, a l’Alcalde.
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 Article 97. De les actes

Les actes esteses per la inspecció dels tributs tenen naturalesa de documents
públics i fan prova dels fets que motiven la seva formalització, llevat que s’acrediti el
contrari.
Els fets acceptats pels obligats tributaris en les actes d’inspecció es presumeixen
certs i només podran ser rectificats mitjançant prova d’haver comès error de fet.
Les actes que documenten el resultat de les actuacions inspectores, ajustaran el seu
contingut d’acord amb el que estableix l’article 153 de la Llei 58/2003.
A efectes de llur tramitació, les actes d’inspecció poden ser amb acord, de
conformitat o de disconformitat. Quan l’obligat tributari o el seu representant es
negui a rebre o a subscriure l’acta, aquesta es tramitarà com de disconformitat.
En quan les actuacions i tramitació corresponent en cada cas, s’estarà al que
estableixen els articles 49 a 58 del Reglament general de la inspecció dels tributs.
 Article 98. Actes amb acord
L’acta amb acord es podrà establir:
-

-

-

quan per l’elaboració de la proposta de regularització, s’hagin d’aplicar conceptes
jurídics indeterminats
quan sigui necessari apreciar els fets determinants, per aplicar correctament la
norma al cas concret
quan sigui necessari realitzar estimacions, valoracions o medicions d’alguna dada
rellevant que no es pugui quantificar de forma certa

A més del contingut general de les actes detallat a l’article 153 de la Llei 58/2003,
l’acta amb acord inclourà necessàriament:
-

el fonament de l’aplicació, estimació, valoració o medició realitzada
la proposta de regularització, degudament fonamentada i quantificada
la proposta de sanció i la renúncia a la tramitació separada del procediment
sancionador, i
la manifestació expressa de la conformitat de l’obligat tributari en tots els
extrems anteriors

Per la subscripció de l’acta amb acord, serà necessària l’autorització de l’òrgan
competent per a liquidar, i la constitució d’un dipòsit aval, de caràcter solidari,
d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, o certificat d’assegurança de
caució, d’import suficient per garantir el cobrament de les quantitats que es puguin
derivar de l’acta.

2022

ORDENANÇA GENERAL

OG1 55/61

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA GENERAL

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCAL

S’entendrà produïda i notificada la liquidació i, en el seu cas, imposada i notificada
la sanció, en el termes de les propostes formulades, si transcorreguts deu dies,
comptats des del següent a la data del acta, no s’ha notificat a l’interessat acord de
l’òrgan competent per liquidar, rectificant els errors materials que pogués contenir
l’acta amb acord.
Confirmades les propostes, el dipòsit realitzat s’aplicarà al pagament de les referides
quantitats. Si s’hagués presentat aval, l’ingrés s’haurà de realitzar en el termini
establert pel pagaments en període voluntari, sense possibilitat d’ajornar o
fraccionar el pagament.
El contingut de l’acta amb acord, s’entendrà íntegrament acceptat per l’obligat i per
l’Administració tributària. La liquidació i la sanció derivades de l’acord només podran
ser objecte d’impugnació, o revisió en via administrativa, pel procediment de
declaració de nul·litat de ple dret, i sense perjudici del recurs que pugui procedir en
via contenciosa- administrativa, per l’existència de vicis en el consentiment.
La no subscripció d’un acta amb acord, en un procediment inspector, no podrà ser
motiu de recurs o reclamació contra les liquidacions derivades d’actes de
conformitat o disconformitat.
 Article 99. Actes de conformitat
Amb caràcter previ a la firma de l’acta de conformitat, es concedirà tràmit
d’audiència a l’interessat per que al·legui el que convingui al seu dret.
Quan l’obligat tributari, o el seu representant, manifesti la seva conformitat amb la
proposta de regularització que formuli la inspecció dels tributs, es farà constar
expressament aquesta circumstància a l’acta.
S’entendrà produïda i notificada la liquidació tributària, d’acord amb la proposta
formulada a l’acta sí, en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la data
de l’acta, no s’hagués notificat a l’interessat acord de l’òrgan competent per liquidar,
amb algun dels següents continguts:
a) Rectificant errors materials.
b) Ordenant completar l’expedient, mitjançant la realització de les actuacions que
procedeixin.
c) Confirmant la liquidació proposada a l’acta.
d) Estimant que en la proposta de liquidació ha existit error en l’apreciació dels fets
i indeguda aplicació de les normes jurídiques, i concedint a l’interessat termini
d’audiència previ a la liquidació que es practiqui.
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 Article 100. Actes de disconformitat

Amb caràcter previ a la firma de l’acta de disconformitat, es concedirà tràmit
d’audiència a l’interessat per que al·legui el que convingui al seu dret.
Quan l’obligat tributari, o el seu representant, no firmi l’acta o manifesti la seva
disconformitat amb la proposta de regularització que formuli la inspecció dels
tributs, es farà constar expressament aquesta circumstància a l’acta, a la que
s’acompanyarà un informe de l’actuari en el que s’exposin els fonaments de dret en
que es basi la proposta de regularització.
En el termini de quinze dies des de la data en que s’hagi estès l’acta, o des de la
notificació de la mateixa, l’obligat tributari podrà formular al·legacions davant l’òrgan
competent per liquidar.
CAPÍTOL II
Les infraccions tributàries
 Article 101. Concepte i classes d’infraccions tributàries
Són infraccions tributàries les accions o omissions doloses o culposes, amb
qualsevol grau de negligència, que estiguin tipificades i sancionades com a tals en la
Llei 58/2003 General Tributària o en qualsevol altra Llei.
Les infraccions tributàries es classificaran com lleus, greus o molt greus, d’acord amb
el disposat en cada cas en els articles 191 al 206 de la Llei 58/2003 general
tributària.
 Article 102. Subjectes infractors
1.- Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques, i les entitats
esmentades en l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària, que realitzen
les accions o omissions tipificades com a infraccions en les lleis.
Entre d’altres, seran subjectes infractors els següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Els contribuents i els substituts dels contribuents
Els retenidors i els obligats a practicar ingressos a compte
Els obligats al compliment d’obligacions tributàries formals
La societat dominant en el règim de consolidació fiscal
Les entitats que estan obligades a imputar, o atribuir, rendes als seus socis o
membres
f) El representant legal dels subjectes obligats que no tinguin capacitat d’obrar en
l’ordre tributari
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2.- El subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal, a efectes del que
disposa l’article 41 de la Llei general tributària en relació amb la declaració de
responsabilitat.

3.- La concurrència de varis subjectes infractors en la realització d’una infracció
tributària determinarà que restin solidàriament obligats, davant l’Administració, al
pagament de la sanció.
 Article 103. Classes de sancions tributàries
Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions, que
podran ser pecuniàries i també no pecuniàries de caràcter accessori.
Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional.
Les sancions no pecuniàries per infraccions greus o molt greus són les que es
detallen a l’art. 186 de la Llei general tributària i es podran imposar, quan siguin
procedents, d’acord amb els requisits i condicions establerts en aquell precepte.
 Article 104. Criteris de graduació de les sancions
Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als següents criteris,
en la mesura que resultin aplicables:
c) Comissió repetida d’infraccions tributàries
d) Perjudici econòmic per la Hisenda Pública
e) Incompliment substancial de la obligació de facturació o documentació
f) Acord o conformitat de l’interessat
Els criteris de graduació són aplicables simultàniament, i d’acord amb els barems
que s’estableixen a l’article 187 de la Llei general tributària.
 Article 105. Reducció de les sancions
La quantia de les sancions pecuniàries es reduirà en els següents percentatges:
a) Un 50 per cent, en els supòsits d’actes amb acord
b) Un 30 per cent, en els supòsits de conformitat
L’import de la sanció que s’hagi d’ingressar per la comissió de qualsevol infracció,
una vegada aplicada, en el seu cas, la reducció per conformitat, es reduirà en el 25
per cent si concorren les circumstàncies:
a) Que es realitzi l’ingrés total de l’import restant de la sanció, en període voluntari,
sense haver presentat sol·licitud d’ajornament o fraccionament de pagament
b) Que no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció
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Aquesta reducció no serà aplicable a les sancions que procedeixin en els supòsits
d’actes amb acord.
 Article 106. Recursos contra les sancions
L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs o
reclamació independent. En el supòsit de que el contribuent impugni també el
deute tributari, s’acumularan ambdós recursos o reclamacions, essent competent el
que conegui la impugnació contra el deute.
Es podrà recórrer la sanció, sense perdre la reducció del 30 per cent per conformitat,
sempre que no s’impugni la regularització.
Les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via
administrativa. La impugnació de la referida sanció en via contenciosa-administrativa
suposarà l’exigència de l’import de la reducció practicada.
La interposició en temps i forma d’un recurs o reclamació administrativa contra una
sanció produirà els següents efectes:

a) L’execució de les sancions quedarà automàticament suspesa en període
voluntari, sense necessitat d’aportar garanties, fins que siguin fermes en via
administrativa.
b) No s’exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins la finalització
del termini de pagament en període voluntari, obert per la notificació de la
resolució, que posi fi a la via administrativa.
 Article 107. Procediment sancionador
El procediment sancionador en matèria tributària es regularà per les normes
establertes al Títol IV de la Llei general tributària i la normativa reglamentària que la
desenvolupi, essent aplicables, en el seu defecte, les normes reguladores del
procediment sancionador en matèria administrativa.
TÍTOL VII.- DE LA UTILITZACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
 Article 108.- Objecte i àmbit
L’Administració tributària municipal ha d’utilitzar les tècniques i mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en el desenvolupament de les seves activitats i en les
relacions amb el contribuents i els seus representants, d’acord amb allò disposat a
la legislació aplicable d’accés electrònic dels usuaris als serveis públics, assegurant la
disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de
les dades, informacions i serveis que es gestionin en l’exercici de les seves
competències.
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 Article 109.- Caràcter reservat de les dades amb transcendència
tributaria.

La utilització de les tècniques indicades a l’article anterior té les limitacions
establertes a la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic tributari.
L’administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò
disposat a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de
normes que regulen el tractament electrònic de la informació tributària.
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 110.- Aplicacions sotmeses a aprovació
Els nous programes electrònics, informàtics i telemàtics que hagin de ser utilitzats
per l’Administració tributaria municipal en l’exercici de potestats administratives serà
objecte d’incorporació de tràmits i procediments a la tramitació per via electrònica,
en els termes que estableixi el corresponent reglament municipal regulador de
l’Administració electrònica.
 Disposició transitòria
Les competències atribuïdes per aquesta Ordenança a l’Alcalde, o President de la
Corporació, s’exerciran sense perjudici dels acords de delegació o desconcentració
adoptats, que continuaran en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
Els contribuents i altres obligats que consten acollits al sistema de pagament
avançat, restaran inclosos, amb les dades bancàries que hi constin en aquest a data
31/12/2016, al sistema de pagament domiciliat en el termini de pagament ordinari
de tributs de venciment periòdic, llevat que optin per altre sistema de pagament
recollit en aquesta ordenança.
 Disposicions addicionals
Primera.- Les referències que realitza el Reglament general de recaptació a la caixa
general de dipòsits, i a qualsevol tipus de caixes, s’entendran referides a la
Tresoreria municipal.
Segona.- Els nous procediments electrònics que l’Ajuntament decideixi implantar,
en relació a la tramitació electrònica de procediments o actuacions tributàries,
s’hauran d’ajustar al contingut de la present ordenança.
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Tercera.- Les modificacions produïdes per normes de rang legal o reglamentari que
afectin la regulació continguda en la present ordenança, seran d’aplicació
automàtica.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.

 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 110 articles, una disposició transitòria, tres disposicions addicionals i
una disposició final, va ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió del dia 22 d’octubre de 2021, elevada de forma automàtica a definitiva per
falta d’al·legacions en el període d’informació pública i publicada en el BOP del dia
27 de desembre de 2021.
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Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposen 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 el Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la
gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de
competències en matèria de gestió censal de l’impost, aquest Ajuntament estableix la
present Ordenança Fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els
articles 78 a 91 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter
real, estant constituït llur fet imposable pel simple exercici en el territori nacional,
d’activitats empresarials, professionals o artístiques.
A efectes de l’impost, es consideren activitats empresarials les ramaderes, quan
tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. No
tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les
forestals i les pesqueres, i per tant cap d’elles constitueixen fet imposable de l’impost.
Es considera que una activitat s’exerceix amb caràcter empresarial, professional o
artístic, quan suposi l’ordenació per compte propi de mitjans de producció i, o bé, de
recursos humans, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o
serveis.
El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l’impost, aprovades
pels Reials decrets legislatius 1175/90 i 1259/91.
 Article 3r. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques i jurídiques, i les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, sempre que realitzin en
territori nacional qualsevulla de les activitats que originen el fet imposable.
 Article 4t. Responsables
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes
les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció
tributària.
2.- Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es
refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, respondran solidàriament en
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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, els quals
respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que
se’ls hagi adjudicat.
4.- Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes propis del seu
càrrec pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran
subsidiàriament dels deutes següents :
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible
c) En el cas de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents a la data de cessament.
5.- La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els termes i segons el procediment
previst a la Llei General Tributària.
6.- Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques
que succeeixin al deutor en l’exercici de les explotacions i activitats econòmiques.
7.- L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia
conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament certificació dels deutes
per aquest impost. En cas que la certificació s’expedeixi amb contingut negatiu, el
sol·licitant quedarà exempt de responsabilitat per deutes de l’impost existents a la
data d’adquisició de l’explotació econòmica.
 Article 5è. Exempcions
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 d’anàleg caràcter de les
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat, durant els dos
primers períodes impositius d’aquest impost en que es desenvolupi la mateixa.
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els
següents supòsits:
I) Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota altra titularitat, condició
que concorre en els casos de :
a) Fusió, escissió o aportació de rames d’activitat
b) Transformació de societats
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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 familiars vinculats a l’anterior
titular per línia directa, o col·lateral, fins el segon grau inclòs
II) Quan es tracti de subjectes passius per l’impost, que ja venien realitzant
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 35.4 de la Llei general tributària, que tinguin un import net
de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

-

Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només s’aplicarà 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 aquest punt, es tindran en compte
les següents regles :
1ª) L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que
preveu l’article 191 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, tenint en compte els
imports de la venda dels productes, i de la prestació de serveis corresponents a
les activitats ordinàries de la societat, deduïdes les bonificacions i demés
reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres
impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.
2ª) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini
de presentació de declaracions, per aquests tributs, l’any anterior al de
l’acreditament de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les
societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al
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penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si 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 pertanyents al referit grup.
A aquests efectes, es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat
dominant i una o vàries societats dominades. Es considera dominant a la
societat mercantil que sigui sòcia d’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 les 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, 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, no
tenint ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, encara que facilitin
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori, o els prestin els serveis de mitja
pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin en el mateix establiment els
productes dels tallers dedicats al referit ensenyament, sempre que l’import
d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini,
exclusivament, a l’adquisició de primeres matèries 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
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minusvàlids, realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les
esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per cap
particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de primeres
matèries o al sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja espanyola.
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.

I) A l’empara del que preveu 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 acompleixin
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 les lletres anteriors.
 Article 6è. Coeficient de ponderació
D’acord amb el que preveu l’article 86 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, 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.
Aquest coeficient es determinarà d’acord amb el següent quadre:
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Als efectes de l’aplicació del coeficient a que es refereix aquest article, l’import net de
la xifra de negoci del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats
econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb el previst a la lletra
C) de l’apartat 1 de l’article 5è d’aquesta ordenança.
 Article 7è. Coeficients de situació
De conformitat al que disposa l’article 87 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,
s’aplicarà sobre les quotes incrementades pel coeficient de ponderació, un coeficient
de situació que pondera la situació física del local dins del terme municipal, segons la
categoria de la via pública on radica.
Les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en sis categories fiscals,
corresponent per a cada categoria el coeficient de situació següent:
Categoria fiscal de les vies públiques:

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Coeficient aplicable:

3,40 3,21 2,83 2,47 1,89 1,00

En relació annexa a la present Ordenança, i com a part integrant de la mateixa, es
recull l’índex alfabètic de classificació de les vies públiques i zones per a l’aplicació
del coeficient de situació, detallant els coeficients a aplicar per a cada tram de via
pública o àmbit definit.
Les vies públiques que no figuren en el referit índex, seran considerades de sisena
categoria i restaran amb aquesta categoria fins el primer de gener de l’any següent a
aquell en que el Ple de la Corporació aprovi la categoria fiscal corresponent i la seva
inclusió en l’índex de vies públiques.
Aquest coeficient de situació s’aplicarà en funció de la via pública per la que tingui
accés el local, amb independència de l’adreça postal o cadastral del mateix, així com
de l’adreça de l’activitat declarada pel subjecte passiu. Si un local té accés des de
vàries vies públiques, s’aplicarà el coeficient de situació corresponent a la via pública
de superior categoria.
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 Article 8è. Període impositiu i acreditament de l’impost

1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat quan es tracti de
declaracions d’alta, en el qual cas comprendrà des de la data d’inici 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, llevat quan, en els casos de declaració d’alta, el dia d’inici de l’activitat
no coincideixi amb l’any natural, en el qual cas les quotes es calcularan
proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per a finalitzar l’any,
inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
Així mateix, en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es
prorratejaran per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi el referit
cessament. En aquest sentit, 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.
Malgrat el disposat en els apartats anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i
aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VII del Reial
decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar
respectivament les entitats que iniciïn o cessin l’exercici de l’activitat, produiran
efectes a partir de l’u de gener de l’any següent a aquell en el que es produeixi la
fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de que es tracti. En conseqüència,
respecte de l’any en el que tingui lloc l’operació, no procedirà cap devolució, o ingrés,
derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres, durant els quals aquestes entitats
hagin realitzat efectivament l’activitat.
3.- En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats de terreny o
edificació venuts, s’acredita quan es celebrin els espectacles i es formalitzen les
alienacions, respectivament.
 Article 9è. Quota tributària
La quota tributària serà la resultant d’aplicar a les tarifes de l’Impost, el coeficient de
ponderació i, en el seu cas, el coeficient de situació del local, regulats en els articles
6è i 7è de la present Ordenança.
 Article 10è. Bonificacions i reduccions
Sobre la quota de l’Impost s’aplicaran les següents bonificacions:
1.- A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim
Fiscal de les Cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota les
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Cooperatives, Unions, Federacions i Confederacions de les mateixes, així com les
Societats Agràries de Transformació.

2.- Gaudiran d’una bonificació de la quota corresponent pels percentatges que a
continuació es detallen, els que iniciïn l’exercici de qualsevulla activitat empresarial i
tributin per quota mínima municipal, en funció del nombre d’empleats, durant els
cinc anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu d’exercici de
la mateixa. El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys
des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’article 5è de la present
Ordenança.
% de bonificació a aplicar

Any bonificació
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè

0-1
10
10
10
10
10

Nombre d’empleats
2-4
5-10
40
45
30
35
20
25
30
35
40
45

>10
50
40
30
40
50

El nombre d’empleats afectes a l’activitat, s’haurà de documentar mitjançant
l’aportació de certificat de la Seguretat Social del nombre de treballadors contractats
en la data del meritament de l’Impost. En el cas que no es declari el nombre
d’empleats o no es documenti el nombre declarat, es concedirà la bonificació pel
percentatge mínim establert, sempre que realment el subjecte passiu iniciï l’exercici
de l’activitat.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada pel coeficient establert a l’article 6è anterior i modificada, en el seu cas,
pel coeficient de situació establert a l’article 7è. En el supòsit de que resultés
aplicable la bonificació regulada en el punt 1 anterior, la bonificació prevista en el
present punt s’aplicarà a la quota resultant de l’aplicació de la bonificació del referit
punt 1.
Aquesta bonificació es podrà sol·licitar durant els cinc anys següents a la conclusió del
segon període impositiu de l’activitat, i sortirà efectes, en el seu cas, des del període
impositiu següent a aquell en què es sol·liciti.
3.- Gaudiran d’una bonificació per creació d’ocupació, els subjectes passius que
tributin per quota municipal i hagin incrementat el promig anual de la seva plantilla
de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior
al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell, d’acord
amb els percentatges que es detallen a continuació:
del 10% al 15%: 25% de la quota municipal
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4.- Gaudiran d’una bonificació del 15% de la quota corresponent els subjectes
passius que tributin per quota municipal i que reuneixin els següents requisits:
- utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies
renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies
renovables les contemplades i definides com a tals al Pla de Foment de les Energies
Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil.
- realitzin activitats industrials en locals o instal·lacions situades en polígons
industrials.
- estableixin un pla de transport col·lectiu per als seus treballadors, amb l’objectiu de
reduir el consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de
treball i fomentar l’ús d’aquell mitjà més eficient.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions
regulades en els anteriors apartats 1, 2, 3 i 4.
5.- A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la Divisió 6ena de les Tarifes
de l’Impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors, per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota corresponent es
reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
6.- A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la Divisió 6ena de les Tarifes
de l’Impost, quan es realitzin obres en les vies públiques, que tinguin una durada
superior als tres mesos i afectin als locals en que es desenvolupin activitats
classificades en aquesta Divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una
reducció de la quota corresponent, en funció de la durada de l’obra, segons l’escalat
que es detalla:
Durada de l’obra

2022

% reducció

3 mesos

0

>3 mesos fins a 4 mesos

9

>4 mesos fins a 5 mesos

18

>5 mesos fins a 6 mesos

27

>6 mesos fins a 7 mesos

36

>7 mesos fins a 8 mesos
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54
63

>10 mesos fins a 11 mesos

72

>11 mesos

80

7.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin activitats
econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o ampliació de la
capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple d’especial interès
municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent,
durant tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol•licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear,
per a què aquesta entitat col•labori en el procediment de selecció del personal.
La bonificació anual serà la següent:
-

Del primer al cinquè any: 95% de la quota municipal

-

El sisè any: 85% de la quota municipal

-

El setè any: 75% de la quota municipal

-

El vuitè any: 65% de la quota municipal

-

El novè any: 55% de la quota municipal

-

El desè any: 45% de la quota municipal

Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol•licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
de treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període impositiu
immediat següent.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,si s’escau, les bonificacions dels
apartats anteriors.
8.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 7, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal,
amb l’excepció senyalada a l’apartat setè. Tanmateix les sol•licituds de les
bonificacions esmentades respecte de liquidacions lliurades, i que encara no han
adquirit fermesa en el moment de la sol•licitud, si s’acompleixen els requisits
establerts per a la seva concessió a la data del meritament del període liquidat, una
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vegada concedides, sortiran l’efecte corresponent per a tenir-hi dret quan es va
meritar l’impost, llevat que en els apartats anteriors s’indiqui el contrari.
 Article 11è. Procediment de concessió de beneficis fiscals

Les sol·licituds pel reconeixement de les bonificacions o beneficis fiscals de caràcter
pregat hauran de formular-se al presentar la declaració d’alta en la matrícula de
l’impost, davant l’Administració tributària de l’Estat. L’òrgan receptor d’una declaració
d’alta en la que es sol·liciti el reconeixement d’un benefici fiscal, la traslladarà a
l’Ajuntament per que adopti l’acord pertinent i el notifiqui a l’interessat.
Els beneficis sol·licitats abans de que la liquidació corresponent adquireixi fermesa
tindran efectes des de l’inici del període impositiu a que es refereixi la sol·licitud,
sempre que en la data del meritament de l’Impost hagin concorregut els requisits
legalment exigibles per a gaudir dels mateixos.
Les reduccions regulades en els apartats 4 i 5 de l’article anterior es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució
de l’import reduït.
 Article 12è. Normes de gestió
La gestió de l’Impost comprèn totes les actuacions de gestió censal regulades en el
Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de
l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en
matèria de gestió censal de l’impost, entre les quals hi ha la formació de la matrícula i
les actuacions de gestió tributària, que consisteixen en la determinació del deute
tributari per a cada activitat, tot aplicant la present Ordenança Fiscal, les normes
contingudes en els articles 78 al 91 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 altres
disposicions aplicables.
1.- La gestió censal és competència de l’Administració Tributària de l’Estat, sense
perjudici de les competències que en cada moment tingui assumides i delegades
l’Ajuntament de Reus; essent que el compliment de les obligacions censals, com són
les declaracions d’alta, baixa o variació, els subjectes passius les faran davant
l’Administració Tributària de l’Estat, mitjançant l’ús dels impresos oficials establerts.
Declaracions d’alta: estan obligats a presentar-les els subjectes passius que no
estiguin exempts de l’impost, abans del transcurs d’un mes des de l’inici de l’activitat,
i així mateix, els subjectes passius que vinguin aplicant alguna de les exempcions
establertes a l’impost, quan deixin de complir les condicions exigides per la seva
aplicació, alta que s’haurà de presentar durant el mes de desembre immediat,
anterior a l’any en el que el subjecte passiu resulti obligat a contribuir.

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF2 11/13

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Declaracions de baixa: estan obligats a presentar declaració de baixa els subjectes
passius que cessin en l’exercici d’una activitat per la que figuren inscrits a la matrícula,
durant el termini d’un mes, a comptar des de la data en que es cessa l’activitat.
Declaracions de variació: els subjectes passius inclosos en la matrícula de l’impost,
quan en l’exercici de les activitats gravades es produeixin variacions d’ordre físic,
econòmic, o jurídic, que tinguin transcendència a efectes de la seva tributació, estan
obligats a presentar declaració de variació en el termini d’un mes, a comptar des de la
data en que es produeixi la circumstància motiu de la variació.
2.- La gestió tributària és competència de l’Ajuntament i compren les funcions de
concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions fins la
determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució
dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos de
reposició que s’interposin contra els actes de gestió tributària i les actuacions
d’informació i assistència al contribuent.
Les quotes de l’impost, resultants de les activitats compreses en la matrícula del
mateix, s'exigiran als subjectes passius mitjançant rebut del padró cobratori anual,
seguint el procediment establert en l’Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.
Les quotes de l’impost que resultin de les relacions de declaracions d’alta i inclusions
d’ofici a la matrícula, que trimestralment rebi l’Ajuntament de l’Administració
Tributària de l’Estat, es liquidaran mitjançant ingrés directe que es notificarà
individualment a cada subjecte passiu.
El tràmit a seguir pel prorrateig trimestral de quotes corresponents a liquidacions,
(rebut de Padró o ingrés directe), pendents d’ingressar, consistirà en donar de baixa
la liquidació i lliurar-ne una de nova per l’import que correspongui, sempre que la
data de presentació de la baixa sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació, en cas
contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la quota
ingressada, com a devolució d’ingressos.
El tràmit a seguir pel prorrateig trimestral de quotes de liquidacions ingressades, serà
el corresponent a la devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en
compliment d’un procediment de gestió tributària, segons que la data de presentació
de la baixa sigui anterior o no a la d’aprovació de la liquidació.
 Article 13è. Comprovació i investigació

Les funcions de la inspecció de l’Impost, que comprenen la comprovació i la
investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que se’n derivin i la notificació
de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en la matrícula,
corresponen al Ministeri d’Economia i Hisenda.
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Per tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i també de les
sancions que els correspongui en cada cas, s’ha d’efectuar d’acord amb allò que
disposen els articles del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa
aplicable.
 Disposició addicional
El desenvolupament reglamentari que es produeixi respecte al contingut de la
present Ordenança, serà d’aplicació automàtica, a l’efecte de que els tràmits i
actuacions constitutius de la gestió i inspecció de l’Impost, estiguin plenament
ajustats a dret, d’acord amb les competències que en cada moment tingui assumides
i delegades l’Ajuntament de Reus.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2021. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 14 articles, una disposició addicional i una disposició final, va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 21 de desembre
2020 i publicada en el BOPT el posterior dia 24 de desembre de 2020.
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 ANNEX: CLASSIFICACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
PER A L'APLICACIÓ DEL COEFICIENT DE SITUACIÓ EN L'IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES I ALTRES TRIBUTS
Codi
1
10
20
30
40
50
53
55
60
70
75
80
90
95
98
100
102
103
104
105
107
110
115
120
130
140
150
160
170
180
191
200
202

2022

Sg
AU
CO
CR
CR
PL
CR
RI
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CM
PT
CR
CR
PC
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
AV
CR
CR
PL
CR
CR

Nom via pública
AUTOPISTA DEL MEDITERRANI AP-7 (E-15)
DE L'ABADIA
DE L'ABADIA
DE L'ABAT ESCARRÉ
DE L'ABAT OLIBA
DE L'ABAT PORTA
DE L’ABEURADA
DE LES ACÀCIES
D'ADRIÀ GUAL
DE L'ADRIÀTIC
DE L'AGRICULTURA
DE L'ÀGUILA
CAMÍ DE L'AIGUA NOVA
D'AIGÜESVERDS
D'AIXEMORERES
ALBANÈS
D'ALBARCA
DE L'ALBIOL
D’ALBERT VIA
DE L'ALCALDE ANTON BORRELL
DE L'ALCALDE CARLES MARTÍ
DE L'ALCALDE JOAN BERTRAN
DE L'ALCALDE MANUEL SARDÀ
DE SANT JAUME
DE L'ALCALDE MARIÀ PONS
DE L'ALCALDE PASCUAL
DE L'ALCALDE SEGIMÓN
DE FALSET
D'ALCOVER
D'ALCUBIERRE
DE L'ALEGRIA
D'ALEUS
DE L'ALFÀBREGA
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Categoria
6
5
4
3
3
3
6
1
1
3
5
4
4
6
6
4
3
3
2
1
5
3
5
3
3
3
2
1
4
5
5
5
3
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Codi
205
207
208
210
220
230
240

Sg
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR

Nom via pública
D'ALFORJA
DE L'ALGUER
DE L'ÀLIGA DE REUS
DE L'ALMIRALL REQUESENS
DE CERVANTES
D'ALMOSTER
DE L'ALT CAMP

250
260
270
280
285
290
300
310
315
320
325
330
335
340
341
342
345
347
348
350
360
361
363
365
366
367
370
380
385
390
400

CR
CR
CR
CR
CM
PG
CR
CR
CR
GL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CM
CR
CM
CR
PL
CM
CR
CR
PL
CR
CR

ALT DEL CARME
ALT DE SANT JOSEP
ALT DE SANT PERE
ALT DE SANT SALVADOR
DE LES ALZINES
DELS AMETLLERS
DE L'AMISTAT
AMPLE
D'AMPOSTA
D'ANDALUSIA
D'ANDORRA
D'ANDREU DE BOFARULL
D'ANDREU NIN I PÉREZ
DE L'ÀNGEL DE LA GUARDA
D'ANGELETA FERRER SENSAT
D'ANGLATERRA
DE LES ÀNIMES
D'ANNA MARIA MURIÀ BARTRA
D'ANNA SUGRANYES I BOIX
DE L'ANOIA
DELS MORTS
DEL CAMÍ DELS MORTS
ANTIC DE CASTELLVELL
DE L'ANTIC PAS DEL FERROCARRIL
DE L'ANTIC VELÒDROM
DELS ANTIGONS
DELS ANTIQUARIS
D'ANTONI AULÈSTIA I PIJOAN
D'ANTONI CORREIG I MASSÓ
D'ANTONI DE BOFARULL
D'ANTONI FABRA I RIBAS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
2
5
5
5
3
5
2
4
4
4
4
6
3
5
2
3
5
2
4
5
4
5
2
6
5
5
2
6
5
6
4
3
6
2
4
3
3
4

OF2 ANNEX 2/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
410
412
415
417
418
419
420
430
435
440
442
444
445
450
455
460
465
467
470
480
487
490
500
510
520
522
523
524
525
527
530
540
545
550
560
570
580
600

2022

Sg
CR
PL
CR
PL
CR
AV
CR
CR
PL
PL
CR
CR
CR
RI
CR
CR
CR
PL
CR
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CT
CR
CT
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

22

Nom via pública
D'ANTONI ISERN
D'ANTONI JIMÉNEZ VEGA
D'ANTONI MARTÍ BAGES
D'ANTONI PEDROL RIUS
DE L'ADVOCADA CLARA CAMPOAMOR
D'ANTONI PLANÀS I MARCA
D'ANTONI RIUS I MIRÓ
D'ANTONI RUBIÓ I LLUCH
D'ANTONI SABATER I ESTEVE
D'ANTONI DE VILLARROEL
D'ANTÒNIA ABELLÓ I FILELLA
D'APEL·LES FENOSA FLORENSA
D'APEL·LES MESTRES
D'ARAGÓ
D'ARBOLÍ
DE L'ARGENTERA
DE L'ARGENTINA
DE L'ARQUITECTE ANTONI SARDÀ MOLTÓ
DE L'ARQUITECTE CASELLES
DE L'ARQUITECTE SUGRANYES
DE LES ARTS
D'ASTORGA
D'ASTÚRIES
DE L'ATLÀNTIC
D'AUSIAS MARC
AUTOVIA DE REUS A TARRAGONA(T-11)
D'ÀUSTRIA
AUTOVIA DEL MEDITERRANI (A-7)
DELS AVELLANERS
DELS AVETS
DE BADALONA
DE BAGES
DE BAHIA BLANCA
DEL BAIX CAMP
BAIX DEL CARME
BAIX DE SANT JOAN
DEL VAPOR VELL
D'EUGENI MATA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
2
5
3
3
5
3
2
1
4
3
5
5
2
3
3
4
2
3
4
5
5
2
5
3
3
6
2
6
3
2
5
2
3
2
4
4
4
4

OF2 ANNEX 3/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
610
620
625
627
630
635
640
650
660
670
680
690
695
700
710
715
718
717
720
730
740
745
747
750
760
761
762
770
775
776
777
778
780
785
790
792
795
800

2022

Sg
CR
CR
CR
CR
GL
CR
CR
PL
CR
AV
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CM
CM
CO
PL
CR
CR
CR
CR
AV
CT
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
PL
PL

Nom via pública
BAIX DE SANT SALVADOR
DEL FOSSAR VELL
DELS BALADRES
DE BALAGUER
DE LES BALEARS
DEL BALL DELS DIABLES
DE BALMES
DEL BALUARD
DELS BANYS
DE BARCELONA
DEL DOCTOR FRÍAS
DE LA BARCELONETA
DE LA BARRAQUETA
DE LES BARRERES
DE JOSEP M ARNAVAT I VILARÓ
DE LA BASSA DEL BACALLÀ
DE LA BASSA NOVA
DE LA BASSA DE LES CABRES
DE LES BASSES
DE LES BASSES
DEL BATAN
DE BATISTA I ROCA
DE BÈLGICA
DE BELLAVISTA
DE BELLISSENS
DE BELLISSENS (T-315)
DE BELLISSENS
DE BENIDORM
DEL BERGUEDÀ
DE BERNAT DE BELL-LLOC
DE BERNAT DESCLOT
DE BERNAT DE CABRERA
DE BERNAT METGE
DE BERNAT DE TORROJA
DE BERTRAN DE CASTELLET
DEL MAS DE BESORA
DE LA BIBLIOTECA
D'EUROPA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
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Categoria
4
4
1
1
5
2
4
4
4
5
1
4
6
4
3
5
6
6
4
4
3
5
2
4
5
6
6
3
2
3
5
3
3
3
3
6
1
2

OF2 ANNEX 4/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
803
805
810
815
816
820
830
835
840
845
850
860
863
865
870
875
880
890
900
905
906
907
910
915
918
920
925
926
927
928
930
940
950
955
960
970
980
982

2022

Sg
CR
CR
CR
CR
PA
CR
CR
CM
CO
CR
CR
CR
CR
PG
CR
CR
CR
PS
CR
CM
CM
CR
CR
CR
AV
CR
AV
CT
CR
PS
CR
CR
CR
PL
GL
CR
CR
CM

22

Nom via pública
DE LA BISBAL DE FALSET
DEL BISBE BORRÀS
DEL BISBE DOMÈNECH
DEL BISBE GRAU
DEL BISBE GRAU
DE LA PRESÓ
DE BISCAIA
DE BLANCAFORT
DE BOIX
DE BOLÍVIA
DE BONAIRE
DE BONAVENTURA CARLES ARIBAU
DE BONAVENTURA VALLESPINOSA SALVAT
DE LES BORGES DEL CAMP
DE BOTARELL
DELS BOTERS
DE BOULE
DE LA BOCA DE LA MINA
DEL BRUGENT
DEL BURGAR
DE BURGARET
DE CABRERA
DEL CADÍ
DE LES CAMÈLIES
DE LA CAMBRA DE COMERÇ
DE CAMBRILS
DE CAMBRILS
DE CAMBRILS (TV-3141)
CAMÍ DE L'ALEIXAR
DEL CAMP
DE CAMPOAMOR
DE CAMPOMANES
DEL CANAL
DEL CANAL
DE LES CANÀRIES
DEL CANIGÓ
DEL CANONGE BOVÉ
DE LA CANONJA A CONSTANTÍ

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
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Categoria
2
3
3
5
4
4
5
6
4
5
4
3
5
3
5
1
4
5
4
6
6
4
5
5
2
3
2
6
3
1
3
4
5
1
5
5
3
6

OF2 ANNEX 5/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
983
985
987
990
995
1000
1005
1007
1010
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1025
1030
1040
1050
1060
1070
1075
1078
1080
1090
1095
1100
1110
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1130

2022

Sg
CM
CT
CR
CR
CR
CR
CR
JR
AV
CR
PO
CR
CR
CR
CR
PO
AV
CR
CR
PL
CR
AV
CM
CR
AV
CR
PL
CR
PL
CR
PG
CR
CR
PS
CR
PL
JR
CR

Nom via pública
DE LA CANONJA A VILA-SECA
DE LA CANONJA (TV-3145)
DE CANTÀBRIA
DEL CANTÀBRIC
DE CAPAFONS
DE CAPCIR
DE CAPÇANES
DELS CAPELLANS
DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER
DE CARLES RIBA
DEL CARME
DE CARME RIBÉ FERRÉ
DE CARME RIERA I GUILERA
DELS CARNISSERS
DE CARRASCO I FORMIGUERA
DEL CARRER NOU
DEL CARRILET
DE CASALS
DEL CASTELL
DEL CASTELL
DE CASTELLA
DELS CASTELLERS
DEL CASTELLET
DE CASTELLVELL
DE CASTELLVELL
DELS CASTILLEJOS
DEL VÍCTOR
DE CATALUNYA
DE CATALUNYA
DELS CEDRES
D'ARNAU DE VILANOVA
DE CEFERÍ OLIVÉ
DE CÈLIA ARTIGA ESPLUGAS
DEL CEMENTIRI
DE CELS GOMIS I MESTRE
DE CELDONI VILÀ I TORROJA
DEL CENTENARI
DE LA CERDANYA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

22
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Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
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Categoria
6
3
3
3
3
2
2
3
2
4
4
5
3
3
4
4
3
4
1
1
5
2
6
3
3
3
2
5
1
1
3
2
3
5
3
5
3
2

OF2 ANNEX 6/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
1135
1140
1145
1150
1152
1153
1155
1160
1165
1168
1170
1180
1190
1200
1205
1207
1209
1210
1220
1225
1230
1232
1235
1240
1250
1255
1260
1265
1270
1276
1277
1280
1290
1291
1292
1293
1294
1295

2022

Sg
CR
CR
CR
CR
AV
CM
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CR
AV
PG
PL
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CT
AV
CM
CR
CR
CR
PL
CR
CR
PL
CM

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública
DE CERVERA
DE L'AMARGURA
DE CÈSAR FERRATER PONS
DE CÈSAR MARTINELL
DE LA CIÈNCIA
DELS CINC CAMINS
DELS CINC PONTS
DEL CINCA
DE LES PITIÜSES
DE CLEMENTINA ARDERIU
DE LA CLOSA DE FREIXA
DE LA CLOSA DE MESTRES
DE LA CLOSA DE TORROJA
DE CRISTÒFOR COLOM
DE COLLDEJOU
DE COLÒMBIA
DE LA COMA
DEL COMANDANT SUGRANYES
DEL COMERÇ
COMPTE BATLLE
DEL COMPTE DE REUS
DE LA COMUNITAT DE MADRID
DE LA COMUNITAT DE MÚRCIA
DEL CONDESITO
DEL CONFLENT
DE CONSTANTÍ
DE CONSTANTÍ
DE CONSTANTÍ (TV-7211)
DE CONSTANTÍ
DE COPONS
DE CORNUDELLA DEL MONTSANT
DE LA COSTA BRAVA
DE LA COSTA DAURADA
DE LES CULTURES
DE COSTA RICA
DE CUBA
DE LA CULTURA DE LA PAU
DE LA CREU

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
3
4
5
5
5
6
6
4
5
5
4
4
4
4
4
2
6
5
5
3
3
5
4
2
2
6
3
6
2
6
1
3
3
1
5
5
3
6

OF2 ANNEX 7/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
1296
1297
1298
1299
1300
1305
1310
1315
1320
1330
1340
1350
1355
1360
1370
1380
1385
1390
1395
1400
1407
1408
1410
1420
1430
1435
1440
1443
1445
1450
1460
1470
1475
1477
1480
1490
1495
1500

2022

Sg
CM
CR
PL
CR
CR
PA
RS
PC
CR
CR
CR
AV
PL
CR
CR
CR
CR
CR
PL
AV
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CM
PL
CR
CR
CR
CR
PL
CR
PG
RI
CR

22

Nom via pública
DE DARRERA DEL CEMENTIRI
DE DINAMARCA
DE LA DANSA
DE LA DIVERSITAT
DEL DOCTOR JOAN ABELLÓ
DE DAVID CONSTANTÍ
DE SALES
DEL DOCTOR CLAUDI TRICAZ ARNILLAS
DEL DOCTOR CODINA I CASTELLVÍ
DEL DOCTOR DOMÈNECH
DEL DOCTOR FERRAN
DEL DOCTOR FLEMING
DEL DOCTOR FRANCESC TOSQUELLES
DE BALDOMER GALOFRÉ
DEL DOCTOR GIMBERNAT
DEL DOCTOR JAUME PEYRI
DEL DOCTOR JOSEP LAPORTE
DEL DOCTOR ROBERT
DEL DOCTOR SABATER
DEL DR VILASECA
DE DOLORS FÀBREGA
DE DOLORS SALA
DE DOM BOSCO
DE DOMÈNECH I MONTANER
DE DOMÈNEC SOBERANO
DE LA DONA TREBALLADORA
DE DONOTEA
DE LA DRECERA
DELS DRETS HUMANS
DE DUESAIGÜES
DE L'EBRE
D'EDUARD TODA
D'EDUARD TOLDRÀ I SOLER
D'ENRIC YZAGUIRRE
D'ENTENÇA
DE L'ESCORIAL
DE L'ESCORIAL
D'ESCORNALBOU

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
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Categoria
6
2
3
1
2
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
4
2
3
3
3
5
5
4
5
2
4
4
6
3
1
4
4
2
3
5
2
5
1

OF2 ANNEX 8/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1565
1570
1580
1590
1595
1600
1610
1615
1620
1622
1624
1625
1630
1631
1640
1645
1650
1652
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1664
1665
1670
1672
1675
1680
1685

2022

Sg
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
PG
CR
PL
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PC
CR
CR
CR
CR
PC
PL
CR
CR
CR
CR
PL

Nom via pública
DE L'ESCORXADOR
DE L'ESCULTOR JULI ANTONI
DE L'ESCULTOR ROCAMORA
DE L'ESCULTOR SUNYOL
DE L'ESGLÉSIA
DE L'ESGLÉSIA
D'ESLOVÀQUIA
DE L'ESPERANÇA
D'ESPRONCEDA
DE L'ESTACIÓ
D'ESTANIS PEDROLA
D'ESTANISLAU MATEU I VALLS
DE L'ESTEL
DELS ESTELLERS AL MATET
DE LES CARNISSERIES VELLES
DE L'HEURA
D’EULÀLIA ESCUDER
D'EUSKADI
D'EVARIST FÀBREGAS
D'EVARIST FÀBREGAS I PÀMIES
D'EXTREMADURA
DE FAIÓ
DE FALSET
DE LA FARIGOLA
DE LA FATARELLA
DE LA FEBRÓ
DE FEDERICO GARCIA LORCA
DE JOAN BUSQUETS I CRUSAT
DE FELIP PEDRELL I SABATÉ
DELS FERRERS
DE FERRER I GUÀRDIA
DE LA FESTA
DE LA FESTA MAJOR
DE FIGUERES
DELS FLEQUERS
DE FLIX
DE LA FLORIDA
DE LA FONT NOVA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
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ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
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Categoria
1
5
4
2
5
5
5
3
3
3
5
3
4
6
4
3
5
3
1
1
5
1
3
5
4
5
3
2
3
3
1
3
2
5
2
2
4
1

OF2 ANNEX 9/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
1690
1691
1692
1693
1695
1696
1697
1699
1700
1705
1710
1715
1717
1720
1730
1740
1750
1755
1757
1759
1760
1765
1770
1775
1780
1790
1800
1810
1820
1822
1823
1830
1835
1840
1850
1855
1860
1870

2022

Sg
CR
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
PL
CR
CR
CR
GL
CR
CR
PL
PC
CR
CR
CR
CO
CM
CR
CR

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública
DE LA FONT
DE LA FONT DE CARBONELL
DE FORMENTERA
DE FORMIGOSA
DELS FORNERS
DE FORTUNY MADRAZO
DE FRANÇA
DE FRANCESC D'ARTIGA SARDÀ
DE FRANCESC BARTRINA
DE FRANCESC BERENGUER
DE FRANCESC CROS
DE FRANCESC GIL I BORRÀS
DE FRANCESC LAYRET
ESCORREDOR DE SANT FRANCESC
DEL FRANCOLÍ
DE FREDERIC SOLER
DE FREDERIC URALES
DE FREDERICA MONTSENY
DE FRIDA KAHLO
DE LA FUMERA
DE FUSTER VALLDEPERES
DELS FUSTERS
DE GABRIEL FERRATER I SOLER
DE GABRIELA MISTRAL
DE LES GALANES
DE LA GALERA
DE GALÍCIA
DEL GALIÓ
DE GANDESA
DE GANDHI
GANDHI
DEL GARRAF
DELS GARROFERS
DE LA GARROTXA
DEL GAS
DE GATETS
DE SOL I ORTEGA
D'ANTONI GAUDÍ

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
4
6
4
4
1
3
2
3
4
5
4
4
5
4
4
1
5
4
3
3
3
2
5
5
1
1
5
5
4
3
3
2
1
2
4
6
2
1

OF2 ANNEX 10/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
1880
1883
1885
1890
1895
1900
1910
1920
1930
1935
1940
1945
1950
1953
1955
1956
1957
1960
1965
1970
1975
1980
1990
2000
2010
2015
2020
2030
2035
2037
2040
2043
2045
2052
2053
2055
2060
2061

2022

Sg
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PG
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
CR
PL
PL
CR
CR
CR
CR
CR

Nom via pública
D'ANTONI GAUDÍ
DELS GEGANTS
DEL GENERAL MORAGUES
DE LA GERMANOR
DE LA GINESTA
DE LA GIRADA
DE GIRONA
DEL GIRONÈS
DE GORNALS
DELS GRALLERS
DE LES GRANGES
DE GRANOLLERS
DE GRAS I ELIAS
DE LA GRASSA
DE LA GRASSA
DE GRATALLOPS
DE GRÈCIA
DE GREDOS
DEL GRÈVOL
DE GUADARRAMA
DE GUERAU DE LIOST
DEL VIDRE
DE GUILLEM M DE BROCÀ
D'ÀNGEL GUIMERÀ
DE GUIPÚSCOA
DE HADZICI
DE L'HARMONIA
D'HÈRCULES
D'HOLANDA
D'HONGRIA
D'HORTENSI GÜELL
DE L’HORT DELS CANONGES
DELS HORTS DE MIRÓ
DE L’HOSPITALERA
DE L'HOSPITALET DE L'INFANT
DE LA IGUALTAT
D'IGNASI IGLÉSIES
D'IGUALADA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
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Categoria
3
2
3
5
5
4
5
2
4
2
5
5
1
6
4
3
2
5
5
5
2
4
3
3
5
5
5
5
2
2
4
3
4
4
5
2
2
1

OF2 ANNEX 11/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
2062
2065
2067
2070
2072
2075
2080
2083
2085
2087
2088
2090
2095
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2152
2154
2155
2160
2170
2180
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2195
2200
2205
2210
2220
2222
2225

2022

Sg
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CT
CM
PL
CR
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
AV
GL
PL
PL
CR
RV
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
CR
PL
CR
CR

Nom via pública
DE L'ILLA DE BUDA
DELS COLUMBRETS
DE LES ILLES MEDES
DE LA IMMACULADA
DELS IMPRESSORS
DE LA INDÚSTRIA
DE L'INSTITUT PERE MATA
DE L'INSTITUT PERE MATA
DE L'INSTITUT PERE MATA
D'IRLANDA
D’ISABEL DE VILLENA
DE LA PASTORETA
D'ITÀLIA
DE JACINT BARRAU
DE JACINT VERGÉS
DEL JARDÍ DELS POETES
DELS JARDINS
DE JAUME I
DE JAUME II
DE JAUME AIGUADER MIRÓ
DE JAUME MESTRE CARDONA
DE JAUME VIDAL I ALCOVER
DE JESÚS
DE JESÚS
DE JOAN ALCOVER
DE JOAN AMADES
DE JOAN BROSSA
DE JOAN COROMINES
DE JOAN FUSTER
DE JOAN GARCIA OLIVER
DE JOAN MARTELL
DE JOAN FERRATÉ I SOLER
DE JOAN MIRÓ
DE JOAN OLIVER
DE JOAN RAMIS
DE JOAN REBULL
DE JOAN ROFES MIRET
DE JOAN SALVAT PAPASSEIT

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
4
3
2
5
4
1
5
6
5
2
5
1
2
1
4
2
4
4
3
3
2
4
1
1
3
1
1
3
2
1
4
3
5
3
5
3
4
5

OF2 ANNEX 12/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
2230
2235
2240
2245
2250
2253
2255
2257
2260
2265
2270
2275
2280
2285
2288
2289
2290
2291
2295
2300
2305
2310
2315
2316
2317
2318
2320
2325
2326
2327
2330
2340
2345
2350
2360
2370
2385
2390

2022

Sg
CR
CR
CR
PL
CR
CR
PL
CR
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
PL
PL
CR
CR
CR
CR
AV
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CO
PL
CR
CR
CR
CM
AV

22

Nom via pública
DE JOANOT MARTORELL
DE JOAQUIM M BARTRINA D'AIXEMÚS
DE JOAQUIM RUYRA
DE JOAQUIM SOROLLA
DEL JÒNIC
DE JORDI GEBELLÍ PUIG
DE JOSÉ MONZÓN
DE JOSEP ALADERN (COSME VIDAL)
DE JOSEP ANSELM CLAVÉ
DE JOSEP ANSELM CLAVÉ
DE JOSEP CAIXÉS
DE JOSEP CARNER
DE JOSEP GUIX LLADÓ
DE JOSEP IGLÉSIES I FORT
DE JOSEP MARIA BAIGES JANSÀ
DE JOSEP MARIA CARANDELL I ROBUSTER
DE JOSEP M BENAIGES PUJOL
DE JOSEP M. CARRERAS DEXEUS
DE JOSEP M DE SAGARRA
DE JOSEP M FOLCH I TORRES
DE JOSEP MARIA GUIX SUGRAÑES
DE JOSEP M PROUS I VILA
DE JOSEP PALLACH I CAROLA
DE JOSEP PIN I SOLER
DE JOSEP PLA
DE JOSEP RIBERA I SANTS
DE JOSEP SARDÀ I CAILÀ
DE JOSEP SOLÉ I BARBERÀ
DE JOSEP TOST NOET
DE JOSEP VIDAL LECHA
DE JOVELLANOS
DELS JUEUS
DE JULI GAROLA I MONNÉ
DELS JURATS
DE MIQUEL ESCUDERO
DE LA PAPALLONA
DE LA SELVA DEL CAMP
DE LA SALLE

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
5
1
1
1
3
5
3
5
4
4
3
4
3
4
4
1
4
5
5
4
5
3
3
5
3
3
1
3
5
3
4
4
5
4
4
2
6
2

OF2 ANNEX 13/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

2022

Codi
2400
2405
2410
2415
2420
2422
2424
2425
2426
2427
2428
2430
2440
2450
2460
2465
2470
2480
2485
2490
2500

Sg
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
AV
CR
PL
CR
AV
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
CR

2502
2504
2505
2510
2520
2522
2525
2530
2535
2537
2538
2540
2545
2550
2552
2553

PL
CR
PG
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR

Nom via pública
DE LA SELVA DEL CAMP
DE LEANDRE ARDÈVOL I SARDÀ
DE LEPANT
DE LES LILES
DE LES BORGES DEL CAMP
DE LITUÀNIA
DE LOLA ANGLADA
DE LOUIS BRAÏLLE
DE LA UNIÓ EUROPEA
DE LLABERIA
DE LUIS BUÑUEL
DE LLEIDA
DE LLEÓ
DE LLEÓ XIII
DE LA LLEONA
DE LES LLETRES
DE LLEVANT
DE LA LLIBERTAT
DELS LLIBRETERS
DEL LLOBREGAT
DE LLOVERA
DE L'ARQUITECTE LLUÍS DOMÈNECH I
MONTANER
DE LLUÍS M. XIRINACS
DE LLUÍS MAS I OSSÓ
DE LLUNAS I PUJALS
DE MACIÀ VILA
DE MAGDA FOLCH SOLÉ
DE LES MAGNÒLIES
MAJOR
DE MALLORCA
DE MANRESA
DELS MATALASSERS
DE MILÀ I FONTANALS
DE MANUEL DE PEDROLO
DE MANUEL HUGUÉ
MANUEL ORTEGA RUBIO
DE MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
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ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
4
5
4
1
4
2
4
4
2
3
5
5
5
5
5
5
1
3
4
1
3
5
4
3
4
5
3
1
4
1
2
2
5
5
5
5

OF2 ANNEX 14/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
2555
2560
2570
2575
2580
2582
2585
2587
2590
2595
2600
2605
2607
2609
2610
2615
2617
2620
2622
2625
2627
2630
2635
2637
2638
2639
2640
2650
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669

2022

Sg
CR
PG
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
AV
PL
CR
CR
CR
RV
CR
CR
CM
CM
CM
CM
PG
CM
JR
PC
CR

22

Nom via pública
DELS MANYANS
DE MAYNER
DE LA MAR
DEL MAR TIRRÈ
DE JOAN MARAGALL
DE MARÇÀ
CAMÍ DE LA MARE DE DÉU
DE LA MARE DE DÉU DE PUIGCERVER
DE LA MARE MOLAS
DE LA MARE TERESA GUASCH
DEL MARESME
DEL MARGALLÓ
DE LES MARGARIDES
DE MARIA ÀNGELA PUJOL SOLANELLAS
DE LA MARIA ANTÒNIA PARÍS
DE MARIA AURÈLIA CAPMANY
DE MARIA BALLVÉ AGUILÓ
DE MARIÀ BENLLIURE
DE MARIA TRIAS
DE MARIA CORTINA I PASCUAL
DE MARIA JOSEPA GINER BATISTE
DE MARIÀ FORTUNY
DE MARIÀ MANENT
DE M MERCÈ MARÇAL I SERRA
DE MARIA MONTESSORI
DE MARIE CURIE
DE MARTÍ FOLGUERA
DE MARTÍ FOLGUERA
DE MARTÍ NAPOLITÀ
DEL MAS DEL SENALLETES
DEL MAS DEL TÀPIES
DEL MAS DE GUARDIÀ
DEL MAS DE LA PLANA
DE MARTINA CASTELLS
DEL MAS DEL COLOMÍ
DEL MAS ABELLÓ
DEL MAS D’IGLESIAS
DE MAS D'AIXEMÚS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
2
3
3
3
3
5
5
5
3
4
2
5
1
5
4
3
5
4
5
3
3
1
5
4
3
3
1
3
4
6
6
6
6
4
6
3
4
5

OF2 ANNEX 15/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2695
2696
2697
2700
2705
2707
2710
2712
2715
2720
2725
2730
2735
2740
2750
2755

2022

Sg
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
PS
CM
JR
CR
CR
CM
AV
CR
CR
PL
AV
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR

Nom via pública
DE MARTÍ NAPOLITÀ
DE MAS D'IGLÉSIAS
DE MAS DE BOFARULL
DE MAS DE L'ABELLÓ
DE MAS DE LA BEATONA
DE MAS DE LA COMTESSA
DE MAS DE LARRARD
DE MAS DE MACIÀ VILA
DE MAS DEL TALLAPEDRA
DE MAS DEL CARPA
DE MASPUJOLS
DE MAS DELS OSSOS
DEL MAS DE LARRARD
DEL MAS DE GASSOT
DEL MAS DE LA SENA
DEL MAS DEL CASELLES
DEL MAS DEL MARQUÈS
DEL MAS DEL BLASI
DEL MAS DE LES MONGES
DE MATA
DEL MAS DE VALLS
DEL MAS DE MAYNER
DE MATARÓ
MATARRANYA
DE MATET
DEL MEDITERRANI
DE MENORCA
DE LA MENTA
DEL MERCADAL
DELS MERCADERS
DE MERCÈ RODOREDA
DEL METGE FORTUNY
DE MÈXIC
DE MIAMI
DEL MIG
DEL MIGDIA
DE LLORENÇ MILANS DEL BOSCH
DE LA MINETA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
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ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
4
3
3
5
3
3
3
3
4
3
5
3
6
6
6
6
6
6
6
1
6
3
1
4
6
5
1
3
1
3
1
2
2
3
6
5
3
4

OF2 ANNEX 16/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
2757
2770
2780
2790
2810
2820
2823
2835
2838
2840
2850
2855
2860
2865
2870
2880
2890
2895
2900
2901
2910
2915
2920
2923
2925
2927
2930
2940
2945
2950
2955
2956
2960
2970
2971
2980
2985
2990

2022

Sg
CR
CR
CR
RI
CR
PS
PL
CR
CM
CR
PL
CM
PG
CR
CR
CR
CR
CR
AV
CT
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
AV
CT
RD
CR
CR

Nom via pública
DE MIQUEL MARTÍ I POL
DE MIRAMAR
DE MIRÓ
DE MIRÓ
DE MISERICÒRDIA
DE MISERICÒRDIA
DE MISERICÒRDIA ARNAVAT I MUSTÉ
DEL MOLAR
DEL MOLÍ
DEL MOLÍ
DEL MOLÍ
DELS MOLINS NOUS
DEL MOLINET
DE LA MOLSA
DEL MONCAYO
DE MONSENYOR HIGINI ANGLÈS
DE MONT-ROIG DEL CAMP
DEL MONTAGUT
DE MONTBLANC
DE MONTBLANC (C-14)
DE MONTBRIÓ DEL CAMP
DEL MONT CARO
DE MONTEROLS
DE MONTEROLS
DEL MONTMELL
DE MONT-RAL
DEL MONTSANT
DE MONTSERRAT
DE MONTSERRAT ROIG
DEL MONTSIÀ
DE MORA D'EBRE
DE MÓRA LA NOVA
DEL MORELL
DEL MORELL
DEL MORELL (TP-7225)
DE MORELL I VILALLONGA
DE LA MORERA DEL MONTSANT
DE JOAQUIM SANTASUSAGNA

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
5
4
4
3
2
1
3
1
6
4
4
6
5
5
5
4
3
4
3
6
3
2
1
6
4
3
5
2
3
2
3
5
3
5
6
4
3
4

OF2 ANNEX 17/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
3000
3005
3010
3013
3015
3020
3022
3025
3027
3030
3040
3042
3043
3047
3050
3060
3065
3070
3080
3085
3087
3090
3100
3105
3110
3120
3130
3135
3140
3145
3150
3155
3160
3170
3180
3182
3185
3190

2022

Sg
PL
CR
AV
CR
PG
CR
CR
PG
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CO
CR
PS
CR
CR
TV
PL
AV
CR
CR
PG
CR
PS
CM
AV
CR
CR
CR
CR
CR
CO
CM
CR
AV

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública

DE MORLIUS
DE MOSSÈN JOSEP PANIELLO I CHARLEZ
DE MOSSÈN RAMÓN MUNTANYOLA
DELS MOTLLATS
DE LA MULASSA
DE LA MURALLA
DE LA MUSSARA
DELS NANS
DE NARCÍS MONTURIOL
DE NARCÍS OLLER
DE NAVARRA
DE NELSON MANDELA
DE NICARAGUA
DELS NOGUERS
DE NOLLA
DEL NORD
DEL NORD
DEL NOTARI RULL
DE L'ESCULTOR MODEST GENÉ
NOU DE SANT JOSEP
DEL NUCLI
DELS JOCS OLÍMPICS
D'O'DONNELL
D'OLEGUER HUGUET FERRÉ
D'OLIVER
D'OLIVER OLIVA
DE L'OLIVER
DE LES OLIVERES
DE L'ONZE DE SETEMBRE
DE L'ORENGA
D'ORIENT
DE LES ORQUÍDIES
D'OSCA
DE L'OSONA
D'OUBÍ
DELS ABELLONS
DELS PAGESOS
DELS PAÏSOS CATALANS

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
4
5
5
4
2
4
3
2
5
5
5
4
2
1
4
5
5
5
3
3
3
3
4
5
5
4
5
6
3
3
4
5
5
2
4
6
3
3

OF2 ANNEX 18/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
3195
3200
3210
3215
3220
3221
3230
3235
3240
3245
3250
3255
3258
3260
3270
3280
3285
3290
3300
3310
3320
3330
3335
3336
3337
3338
3340
3350
3360
3364
3365
3370
3380
3385
3390
3400
3405
3407

2022

Sg
CR
CR
RV
PS
TR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
PL
AV
PL
CR
CR
PL
CR
CR
CM
CM
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CO
CR
CR
CR
CR
CR
CR
AV
CR
CR
CR

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública
DELS PALETES
DEL PALLARS
DEL PALLOL
DE LES PALMERES
DEL PALO-SANTO
DE LA RADIO
DE PÀMIES
DE PANAMÀ
DEL PARE GIL
DEL PARE JOAQUIM ROIG
DEL PARE MANYANET
DE LA PATACADA
DE LA PAU
DE PAU CASALS
DE PAU FONT DE RUBINAT
DE PAU GARGALLO
DE PABLO PICASSO
DE MAS DEL PELLICER
DE PAU SABATÉ JAUMÀ
DE LA PEDRA ESTELA
DE LA PEDRERA DEL CÒBIC
DE LES PEIXATERIES
DE LES PEIXATERIES
DELS PEIXATERS
DELS PELLETERS
DEL PENEDÈS
DE PENÍSCOLA
DE PERDIGONA
DE PERE BENAVENT
DE PERE CALDERÓ
DE PERE CALDERS
DE PERE CAVALLÉ LLAGOSTERA
DE PERE DE LLUNA
DE PERE DOMÈNECH ROURA
DE PERE EL CERIMONIÓS
DE PERE ÒDENA
DE PERE RIUS I GATELL
DE PERE VIDIELLA SIMÓ

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
2
2
1
1
4
4
5
4
3
2
4
5
5
3
5
2
5
4
6
5
4
4
3
3
2
3
4
5
5
1
5
3
5
2
5
2
5

OF2 ANNEX 19/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
3410
3415
3420
3430
3440
3445
3450
3460
3470
3480
3490
3500
3505
3510
3515
3518
3520
3530
3540
3545
3547
3550
3560
3570
3580
3582
3583
3585
3590
3600
3605
3610
3620
3625
3630
3635
3640
3650

2022

Sg
CR
CR
CR
AV
CR
PL
PL
CR
CR
CR
AV
CR
CR
PL
CR
CM
PS
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
PG
CR
CR
CR
CR
AV
CR
CR
AV
CR
AV
AV
PS
PL

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública
DE LA PERLA
DEL PERÚ
DE PI I MARGALL
DELS PINS
DEL PINTOR BERGADÀ
DEL PINTOR FERRÉ REVASCALL
DEL PINTOR FORTUNY
DEL PINTOR FUSTER
DEL PINTOR JAUME SEGARRA
DEL PINTOR JOAQUIM MIR
DEL PINTOR TAPIRÓ
DELS PIRINEUS
DE LA PIROTECNIA GASSULL
DEL NEN DE LES OQUES
DE PLÀCID VIDAL ROSICH
DE LES PLANES DEL ROQUÍS
DELS PLÀTANS
DE LA POBLA DE MAFUMET
DEL MONESTIR DE POBLET
DE POBOLEDA
DE LA FRUITA SECA
DE POMPEU FABRA
DE PONENT
DEL PONT
DEL PONT
DE PORRERA
DE PORTUGAL
DE PRADELL DE LA TEIXETA
DE PRADES
DE PRAT DE LA RIBA
DE PRATDIP
DE LA PRELADA QUER
DEL PRESIDENT COMPANYS
DEL PRESIDENT JOSEP IRLA
DEL PRESIDENT MACIÀ
DEL PRESIDENT TARRADELLAS
DE PRIM
DE PRIM

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
4
2
5
2
4
5
1
1
5
4
2
5
3
1
5
6
5
3
3
3
2
1
5
5
5
3
2
3
4
1
5
4
3
5
1
3
1
1

OF2 ANNEX 20/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
3653
3657
3660
3670
3680
3690
3695
3697
3710
3715
3720
3725
3730
3740
3750
3755
3760
3765
3768
3770
3780
3785
3790
3795
3800
3810
3820
3830
3835
3840
3842
3844
3845
3846
3847
3850
3860
3865

2022

Sg
CR
CR
GL
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CM
CR
CO
PL
CR
PG
PG
PL
CR
CR
CR
GL
PL
CR
CR
CR
CR
PA
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública
DE CABACÉS
D'EIVISSA
DEL PRIORAT
DE PRÒSPER DE BOFARULL
DE PRUDENCI BERTRANA
DE PUBILL ORIOL
DE PUERTOLLANO
DEL PUIG
DE PUIG I FERRATER
DEL PUIGMAL
DE PUJOL
DE LES PUNTES
DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
DE LA PURÍSSIMA SANG
DE LA PURÍSSIMA SANG
DE SICÍLIA
DE QUER
DEL QUERI
RACÓ DE L'AVI
DE RACONA
DE RAFEL CASANOVA
DE RAFAEL VILÀ BARNILS
DE RAMIR ORTEGA
DE RAMON AMIGÓ
DE RAMÓN J SENDER
DE RAMÓN LLULL
DE RAMÓN MUNTANER
DE RECASENS I MERCADÉ
DELS RETAULES
DELS RECS
DE LA RIBA
DE RICARD ARTIGA I ESPLUGAS
DE LA RIBERA D'EBRE
DE RIGOBERTA MENCHÚ
DE LA RIOJA
DEL MONESTIR DE RIPOLL
DEL RIPOLLÉS
DE RIUDECANYES

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
3
1
5
3
1
4
5
6
4
2
1
6
5
4
1
1
5
5
5
4
4
5
5
4
4
3
3
1
3
1
3
3
2
2
3
3
2
5

OF2 ANNEX 21/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
3870
3880
3885
3890
3891
3900
3905
3910
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3983
3990
3995
3997
4000
4010
4020
4030
4035
4040
4045
4050
4060
4065
4070
4075
4080

2022

Sg
CR
CR
CM
AV
CT
CR
CR
RV
PG
PG
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
PL
CR
AV

Nom via pública
DE RIUDECOLS
CAMÍ DE RIUDOMS
DE RIUDOMS A CASTELLVELL
DE RIUDOMS
DE RIUDOMS (T-310)
DE ROBERT D'AGUILÓ
DE ROBERT GERHARD
DE ROBUSTER
DE LA RODA
DE LA RODONA
DE ROGER DE BELFORT
DE ROGER DE LLÚRIA
DE ROIG
DE ROIG I SOLER
DE ROMÀ PERPINYÀ I GRAU
DE ROMANIA
DEL ROMANÍ
DEL ROQUÍS
DE ROSA SENSAT
DE LES ROSELLES
DE ROSA LEVERONI
DE ROSA CASAMITJANA
DEL ROSER
DE ROSER SEGIMÓN
DE LES ROSES
DE ROSETA MAURI
DE ROSICH
DE ROSSELLÓ
DE ROURELL
DELS ROURES
DE ROVIRA I VIRGILI
DE RUBIÓ
DE RUBIÓ I BELLVER
DE SABADELL
DELS SABATERS
DE LA SAGRADA FAMÍLIA
DE LA SAJOLIDA
DE SALOU

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
5
4
6
3
2
3
5
1
3
2
3
3
4
1
5
5
3
6
5
3
5
5
3
5
1
2
4
4
3
1
1
6
5
1
3
5
5
5

OF2 ANNEX 22/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
4081
4085
4090
4095
4097
4098
4099
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
4301
4320
4330
4340
4350
4360
4370
4380
4390
4400

2022

Sg
CT
PL
CR
CR
CR
PG
CR
CR
TV
CR
CR
AV
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
AV
PC
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR

Nom via pública
DE SALOU (C-14)
DE SALVADOR ALLENDE GOSSENS
DE SALVADOR DALÍ
DE SALVADOR ESPRIU
DE SALVADOR PAGÉS
DE SALVADOR SEGUÍ I RUBINAT
DE SALVADOR TORRELL EULÀLIA
DE SANT ANTONI
DE SANT ANTONI
DE SANT ANTONI M CLARET
DE SANT BENET
DE SANT BERNAT CALVÓ
DE LA FARINERA
DE SANT CARLES I SANT JOSEP
DE SANT CELESTÍ
DE SANT DOMINGO DE LA CALZADA
DE SANT ELÍES
DE SANT ESTEVE
DE SANT FERRAN
DE SANT FRANCESC
DE SANT FRANCESC
DE SANT FRANCESC DE PAULA
DE SANT FRANCESC XAVIER
DE SANT GAIETÀ
DE SANT IGNASI
DE SANT JOAN
DE SANT JOAQUIM
DE SANT JORDI
DE SANT JORDI
DE SANT LLIBORI
DE SANT LLORENÇ
DE SANT LLUÍS
DE SANT MAGÍ
DE SANT MAGÍ ALEGRE
DE SANT MIQUEL
DE SANT MIQUEL
DE SANT PANCRAÇ
DE SANT PAU

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Categoria
6
5
1
3
5
5
5
4
4
4
4
1
4
4
4
5
2
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
1
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4

OF2 ANNEX 23/28

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Codi
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
4645
4647
4650
4660
4670
4680
4690
4700
4705
4710
4713
4717
4720
4730

2022

Sg
TV
CR
RV
CO
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
RV
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PG
CR
CR
CR
PL
PC
AV
CR
TV
PG
CR
CR
CR
AV
CR
PG
CR
CR

22
ÀREA D’HISENDA

Nom via pública
DE SANT PAU
DE SANT PAU I SANT BLAI
DE SANT PERE
DE SANT PERE
DE SANT PERE
DE SANT PERE APÒSTOL
DE SANT ROC
DE SANT SEBASTIÀ
DE SANT SERAPI
DE GÜELL I MERCADER
DE SANT TOMÀS
DE SANT VICENÇ
DE SANTA ANNA
DE SANTA ANNA
DE SANTA CLARA
DE SANTA EULÀLIA
DE SANTA HELENA
DE SANTA MAGDALENA
DE SANTA MARIA
DE SANTA PAULA
DE SANTA ROSA
DE SANTA TERESA
DEL MONESTIR DE SANTES CREUS
DE SANTIAGO RUSIÑOL
DEL SANTUARI DE MISERICÒRDIA
DEL SANTUARI DE MISERICÒRDIA
DE SARAGOSSA
D'EN SARDÀ
D'EN SARDÀ
DE SARDÀ I FARRIOL
DE LA SARDANA
DEL MONESTIR DE SCALA DEI
DE LA SEDERA
DEL SEGLE XX
DE BELLMUNT DEL PRIORAT
DE CÒRSEGA
DEL SEGRE
DEL SEGRIÀ
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Categoria
4
4
1
5
2
4
4
4
4
4
4
4
1
3
4
4
4
4
1
4
5
1
3
1
3
3
5
4
4
3
3
3
3
1
3
1
4
2
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Codi
4735
4737
4740
4750
4760
4763
4765
4770
4780
4790
4795
4800
4810
4820
4830
4835
4840
4850
4860
4870
4875
4880
4883
4885
4890
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4905
4910
4920
4925

2022

Sg
CM
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CO
CR
RV
CR
CR
RD
CR
CR
CO
PS
CR
CR
CT
AV
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PL
CR
CR
CR
CR
CR
PL

Nom via pública
DE LA SELVA A SALOU
DEL SEGUICI FESTIU
DE LA SÈNIA
DE SERRA NEVADA
DE MIQUEL SERRA I PÀMIES
SERRES DEL MESTRAL
DE SITGES
DE SIURANA
DELS SOGUERS
DEL SOL
DE SOL I VISTA
DE L'HOSPITAL
DE SOR LLUÏSA ESTIVILL
DE SUBIRÀ
DEL SUD
DE SUÈCIA
DE SUNYER
DE SUNYER
DEL PINTOR TAPIRÓ
CAMÍ DE TARRAGONA
DE TARRAGONA
DE TARRAGONA
DE TÀRREGA
DEL TEATRE
DEL TEIDE
DE TERENCI MOIX
DE MARGARIDA XIRGU I SUBIRÀ
DE TERESA CLARAMUNT
DE TERESA DE CALCUTA
DE TERESA PÀMIES I BERTRAN
DE SARDENYA
DE TERESA MIQUEL PÀMIES
DE TERESA VIDAL NOLLA
DE TEROL
DE LA TERRA ALTA
DE TERRASSA
DE TETUAN
DE TIRANT LO BLANC
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Categoria
6
2
4
5
2
5
1
4
4
4
5
4
3
4
5
2
5
1
3
3
6
3
1
4
5
5
5
3
3
3
1
4
5
5
2
1
4
2
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Codi
4927
4930
4935
4937
4940
4950
4955
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4970
4972
4975
4980
4990
4995
5000
5005
5007
5010
5020
5030
5050
5053
5055
5060
5070
5072
5075
5080
5081
5083
5084
5085
5090

2022

Sg
CR
CR
CR
CM
AV
TV
CR
CR
PC
CR
CR
PC
CR
CR
PL
AV
CR
PG
CR
CR
CT
CR
AV
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CO
CT
CR
CR
CM
CM
CR
CM
PG
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Nom via pública
DE TIVISSA
DEL TÍVOLI
DE LA TOLERÀNCIA
DEL MAS DE TOMASET
DE LES TORRES
DE TORROJA
DE TORTOSA
DEL TREBALL
DEL TRENET
DE LES TULIPES
DE TXÈQUIA
U D’OCTUBRE
D'ULLDEMOLINS
DE LA UNIÓ
DE L'UNIVERS
DE LA UNIVERSITAT
D'URGELL
D'URPÍ
DE L'URUGUAI
DE VALÈNCIA
DE VALÈNCIA A TARRAGONA (N-340)
DE VALENTÍ ALMIRALL I LLOZER
DE LA VALL D'ARAN
DEL VALLESPIR
DE VALLROQUETES
CAMÍ DE VALLS
DE REUS A VALLS
DE VANDELLÓS
DEL VAPOR NOU
DE LA VAQUERIA
VARIANT EST (C-14)
DELS VELERS
CAMÍ VELL DE RIUDOMS
VELL DE RIUDOMS
VELL DE RIUDOMS A VILA-SECA
CAMÍ VELL DE SALOU
DE LA CARRETERA VELLA DE SALOU
DEL VELÒDROM
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Categoria
3
3
2
6
2
4
3
5
3
5
5
3
3
5
1
3
2
3
2
5
1
5
2
2
4
4
6
1
2
5
6
1
2
6
6
5
6
3
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Codi
5095
5100
5110
5120
5130
5140
5160
5170
5180
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5275
5280
5290
5295
5298
5300
5310
5312
5315
5320
5330
5340
5345
5350
5360
5365
5370
5375
5380
5390
5400
5405

2022

Sg
CR
CR
CR
CR
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
CR
PG
PG
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CM
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
PG
CR
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Nom via pública
DE VENEÇUELA
DEL VENT
DE VENTURA GASSOL
DE JACINT VERDAGUER
DE LA MARE DE DÉU DE COVADONGA
DE LA MARE DE DÉU DE GUADALUPE
DE LA MARE DE DÉU DE LA CABEZA
DE LA MARE DE DÉU DE LA MACARENA
DE LA MARE DE DÉU DE LA PALOMA
DE LA MARE DE DÉU DE LAS ANGUSTIAS
DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA
DE LA MARE DE DÉU DEL CAMÍ
DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR
DE LA MARE DE DÉU DE SALIENTE
DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS
DE LA VERGE MARIA
DEL VESC
DE LA VICARIA
DE VICENÇ GARCIA
DE VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
DE VICTOR BALAGUER I CIRERA
DE VÍCTOR CATALÀ
DE LA VICTÒRIA
DE VICTÒRIA DELS ÀNGELS
DE VICTÒRIA KENT
DE VIDAL
D’EN VILAR
DE VILA-SECA
DE VILA-SECA
DE VILAFORTUNY
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
DE VILAGRASSA
DE VILALLONGA
DE VILANOVA D'ESCORNALBOU
DE VILANOVA I LA GELTRÚ
DE VILAPLANA DEL CAMP
DE VILELLA I PUIG
DE VINEBRE
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Categoria
3
1
2
3
5
5
5
5
5
5
1
5
3
5
5
4
5
2
5
1
5
1
4
5
3
4
4
3
6
5
4
2
3
1
1
5
3
1
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Codi
5410
5415
5420
5430
5438
5439
5440
5442
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
---
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Sg
Nom via pública
Categoria
CR DE VINYOLS
4
CT DE VINYOLS ( T- 314 )
6
CR DE WAD-RAS
4
CR DE XAVIER GAMBÚS
3
CR DELS XIPRERS
2
PL DE LES XIQUETES I DELS XIQUETS
3
CR DE ZORRILLA
3
CT DE MASPUJOLS (T-704)
6
CR DEL DR FRANCESC JIMENO VIDAL
5
CR DE LA DRA M.ELENA MASERAS RIBERA
5
CR DE TERESA FÀBREGAS PONSODA
5
CR DEL DR EMILI BRIANSÓ PLANAS
5
CR DEL DR JOSEP ALBERICH CASAS
5
CR DEL DR PERE BARRUFET PUIG
5
CR DEL DR TOMÀS LLETGET CAILÀ
5
CR DEL DR JOSEP CAPDEVILA TORRELL
5
CR DEL DR JAUME ROIG PADRÓ
5
CR DEL DR JOSEO PUJOL CAPSADA
5
CR DE FRANCESC CAILÀ MESTRE
5
CR DEL DR FRANCESC GRAS REBULL
5
CR DEL DR ROMÀ MASSOT GIMENO
5
CR DEL DR PERE VIRGILI BALLVÉ
5
CR DEL DR CARLES MARTÍ HENNEBERG
5
PL DE LES FILLES DE LA CARITAT
5
Totes les zones del terme municipal no referenciades
6

 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació del present annex va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 18 de desembre de
2019 i publicada en el BOP del dia 20 de desembre de 2019 (inserció 2019-11581).
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 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ÍNDEX
Article 1r. Fonament i naturalesa
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjectes passius
Article 4t. Responsables
Article 5è. Exempcions
Article 6è. Base imposable i base liquidable
Article 7è. Tipus de gravamen i quota
Article 8è. Bonificacions
Article 9è. Període impositiu i meritament de l’impost
Article 10è. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
Article 11è. Actuacions per delegació
Article 12è. Règim de liquidació
Article 13è. Règim d’ingrés
Article 14è. Impugnació dels actes de gestió de l’impost
Disposició addicional
Disposició final
DILIGÈNCIA
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Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i d’acord amb allò que disposen 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, el Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març pel que s’aprova el
text refós de la Llei del cadastre immobiliari i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril
que la desenvolupa, aquest Ajuntament estableix la present Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els articles 60 a 77 de l’esmentat
Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
L’impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real, que grava el
valor dels béns immobles d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
1.- Constitueix el fet imposable la titularitat dels següents drets sobre els béns
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics a que estiguin afectats
b) D’un dret real de superfície
c) D’un dret real d’usdefruit
d) Del dret de propietat

2.- La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els definits a l’apartat
anterior per l’ordre establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants
modalitats previstes en el mateix.
Serà d'aplicació aquesta mateixa prelació als immobles de característiques especials,
tret dels casos de drets de concessió que puguin recaure sobre l'immoble que no
esgotin la seva extensió superficial, supòsit en el que també es realitzarà el fet
imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per una
concessió.
3.- Als efectes d’aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de
béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials, els definits
com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4.- No estan subjectes a l’impost:
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a) Les carreteres, els camins, les demés vies terrestres i els béns de domini públic
marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per
als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d’aquest Ajuntament:
-

Els de domini públic afectes a ús públic.

-

Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l’Ajuntament i els béns patrimonials, llevat quan es tracti en ambdós supòsits,
d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació
 Article 3r. Subjectes passius

1.- Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques, i
les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que ostentin
la titularitat d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes
previstos a l’apartat 1 de l’article 2 d’aquesta ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de
contribuent recaigui en un o en varis concessionaris, cadascú d'ells ho serà per la
seva quota, que se determinarà segons la part del valor cadastral que correspongui a
la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a que
es refereix l'article 76 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals, l'ens
o organisme públic al qual es trobi afecte o adscrit l'immoble o aquell a càrrec del
qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment
al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a les referides concessions
en els termes i condicions que es determini.
2.- El subjecte passiu podrà repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les
normes de dret comú.
L’ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost a qui, no reunint
la condició de subjecte passiu, faci ús mitjançant contraprestació del seus béns
demanials o patrimonials.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la
condició de contribuent per raó de la superfície no afectada per les concessions,
actuarà como a substitut del mateix, l'ens o organisme públic al que es refereix el
paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute
tributari satisfet.
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3.- 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, a l’efecte de les seves relacions amb la Hisenda Pública.
 Article 4t. Responsables
1.- 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’apartat 4 de l’article 35 de la Llei 58/2003 general tributària, si figuren
inscrits com a tals en el Cadastre Immobiliari. De no figurar inscrits, la responsabilitat
s’exigirà per parts iguals, en tot cas.

2.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes
les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció
tributària.
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 hagi adjudicat.
4.- Els administradors de persones jurídiques que no facin els actes propis de la
seva funció pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran
subsidiàriament de les deutes següents:
a) quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció
b) quan s’hagi 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 a la data de cessament.
5.- La responsabilitat s’exigirà, en tot cas, en els termes i segons el procediment
previst a la Llei General Tributària.
6.- En els supòsits de canvi, per qualsevol motiu, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte dels referits
drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els
termes previstos a l’article 79 de la Llei General Tributària.
7.- El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries
pendents, a que es refereix el punt anterior, precisa acte administratiu de declaració
de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.
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8.- En els supòsits de concurrència de dos o més titulars en el fet imposable,
respondran solidàriament del pagament de l’impost a l’empara del que preveu
l’article 35 de la Llei General Tributària, amb la qual cosa l’òrgan gestor podrà exigir
el compliment de la obligació a qualsevol dels obligats.
 Article 5è. Exempcions
1.- Gaudiran d’exempció els següents immobles:

a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
Locals i estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis
educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional.
b) Els béns comunals i muntanyes veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica, en les termes previstos en l’Acord entre l’Estat Espanyol
i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les
Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes
establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que
disposa l’article 16 de la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als que sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis
internacionals vigents i, a condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers
destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes
oficials.
f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent,
reglamentàriament determinades, que el principal aprofitament sigui la fusta o el
suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables
per a l’explotació de les referides línies.
h) Els béns immobles que es destinen a l’ensenyament per centres docents acollits,
total o parcialment, al règim de concerts educatius, en quant a la superfície
afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi
amb el titular de l’activitat.
i) Els declarats expressa i individualment monument o jardí històric d’interès
cultural, conforme la normativa vigent en el moment del meritament de l’impost.
No estaran exempts els béns immobles al que es refereix aquest apartat quan
estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret que els resulti d’aplicació
alguns dels supòsits d’exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius
fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui
sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats locals, o sobre organismes
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autònoms o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats
Autònomes i de les entitats locals.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, reuneixen les
condicions establertes a l’article 62 del Reial decret legislatiu 2/2004

2.- Per a gaudir de les exempcions recollides als apartats h), i) cal que el subjecte
passiu les hagi sol·licitades abans de que la liquidació adquireixi fermesa. En la
sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació
de l’exempció.
3.- Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) els de naturalesa urbana, la quota líquida dels quals sigui inferior a sis euros
b) els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota
líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui
inferior a deu euros.
 Article 6è. Base imposable i base liquidable
1.- La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
urbans, rústics i de característiques especials.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos,
i de la manera que s’estableix en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i en la Llei del Cadastre Immobiliari.
2.- La base liquidable serà el resultat de practicar en la imposable les reduccions
que legalment s’estableixin.
3.- La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial
del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional
competent, en els procediments de valoració col·lectiva.
4.- En els béns immobles classificats com de característiques especials no s’aplicaran
reduccions en la base imposable a efectes de determinar la base liquidable de
l’impost.
 Article 7è. Tipus de gravamen i quota
A) – Tipus de gravamen :
1.- El tipus de gravamen pels béns de naturalesa urbana serà, amb caràcter general,
el 1,0686 per cent, establint el tipus diferenciat en les condicions que es detallen,
pels usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions
següents:
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ús comercial, industrial, oficines, oci i turisme, espectacles i solar i urbanització:
1,2240 per cent per aquells immobles que el seu valor cadastral, a nivell de càrrec,
superi el llindar del valor cadastral que a continuació es detalla per a cada ús:
Comercial, valor cadastral superior a 167.845 euros.
Industrial, valor cadastral superior a 300.005 euros.
Oficines, valor cadastral superior a 204.495 euros.
Oci i turisme, valor cadastral superior a 1.995.472 euros.
Espectacles, valor cadastral superior a 2.571.305 euros.
Solar i urbanització, valor cadastral superior a 180.300 euros.
En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns
immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.
En cas que s’actualitzin els valors pel procediment previst a l’art. 32 del RDL 1/2004,
que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aquests límits restaran
actualitzats pel coeficient que sigui d’aplicació a Reus, publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat.
2.- El tipus de gravamen pels béns de naturalesa rústica serà el 0,9180 per cent.
3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 1,300 per cent.
B) - La quota íntegra serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base
liquidable.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes a l’article següent i que siguin d’aplicació.

C) - S’aplica un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida del impost als immobles
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
El recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’ajuntament,
un cop constatada la desocupació del immoble en aquesta data, juntament amb
l’acte administratiu pel qual aquesta es declari.
A aquests efectes tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter
permanent aquell que romangui desocupat d’acord amb els requisits establerts en
la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
D’acord amb l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, no tindran la condició d’habitatge
desocupat sense causa justificada, els immobles desocupats per trasllat per raons
laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de
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l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la
propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.

En tot cas, la declaració municipal com immoble desocupat amb caràcter permanent
exigirà la prèvia audiència del subjecte passiu i l’acreditació per l’ajuntament dels
indicis de desocupació, que s’hauran de donar simultàniament i sense solució de
continuïtat, durant almenys els 2 anys anteriors a la meritació del recàrrec, i que es
fonamentaran en:
- La no inclusió en el padró municipal d’habitants de cap resident que tingui declarat
aquest habitatge com a domicili de residència.
- La manca de contracte o pòlissa del servei de subministrament d’aigua potable, o
en cas de disposar, no presentar consums en el període de dos anys de
desocupació.
Aquests elements seran apreciats d’ofici per l’Ajuntament, prèvia obtenció de la
informació necessària dels serveis i entitats dependents del municipi, en aplicació de
l’art. 94 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
El procediment de declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat
permanentment s’iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la
desocupació, que serà notificada a qui ostenti la condició de subjecte passiu de l’IBI
de l’immoble afectat pel procediment a la data de meritament del recàrrec.
En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució
esmentada, l’interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així
com aportar qualsevol mitjà de prova en defensa del seu dret (art. 99 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària).
En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la
declaració, si procedeix, d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter
permanent i la liquidació del recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost
corresponent a la data de meritació del recàrrec.
Contra la declaració d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent
l’interessat podrà interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.
 Article 8è. Bonificacions
1.- Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els
immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització,
construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en que es comencin les obres, fins el posterior a l’acabament de
les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositius.
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Per a gaudir de la referida bonificació, els interessats han de complir els següents
requisits:
a) acreditació de que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant presentació dels estatuts de la
societat
b) acreditació de que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de
l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’administrador de la societat,
o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a efectes de l’impost sobre
societats
c) la sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l’inici de les obres
2.- Els habitatges de protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat
de Catalunya estiguin equiparats als de protecció oficial, gaudiran de bonificació en
la quota íntegra de l’impost, pels percentatges i períodes impositius següents al de
l’atorgament de la qualificació definitiva, segons el detall següent:
Períodes impositius del 1er al 10è any: 50%
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i l’ha de formular l’interessat en qualsevol
moment anterior a l’inici del setè període impositiu de duració de la mateixa, i
sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que es
sol•liciti. Junt a la petició s’acompanyarà la documentació acreditativa del règim de
l’habitatge i el rebut d’IBI de l’any en curs, corresponent a l’immoble de referència.
3.- Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns de naturalesa
rústica de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
Aquesta bonificació és de caràcter pregat i s’ha de formular acompanyant a l’escrit
de sol·licitud, els estatuts i els rebuts d’IBI de l’any en curs corresponents a les
finques de referència.

4.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 per cent de la quota íntegra durant els
cinc primers períodes impositius en que s’apliquin noves bases imposables,
resultants d’un procediment de valoració col·lectiva, els immobles urbans que
incloguin un o més habitatges i que es dediquin a activitats agrícoles o ramaderes,
sempre que es donin les següents condicions :
-

que l’immoble tributi per IBI de naturalesa urbana, conforme al planejament
urbanístic

-

que l’immoble estigui habitat pel subjecte passiu de l’impost

-

que l’immoble estigui vinculat a una explotació agrícola o ramadera, i disposi
d’un nivell de serveis clarament inferior a l’existent en sòl urbà consolidat

El percentatge de bonificació a aplicar serà la xifra positiva que resulti de restar a la
unitat (1), el quocient resultant de dividir la quota de l’IBI de l’any anterior al
d’entrada en vigor de la revisió cadastral vigent, per la quota de l’IBI d’urbana
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reportada el primer any de vigència de l’actual ponència de valors. Aquest
percentatge, així calculat (amb dues xifres decimals), tindrà un sostre màxim del 50
per cent.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per a la seva aplicació cal que els
interessats la sol·licitin per escrit durant el mes de gener de cada any, declarant
reunir les condicions de subjecte passiu de l'impost, de residir a l’immoble pel que
es demana la bonificació i de la vinculació de l’immoble a una explotació agrícola o
ramadera.
La sol·licitud es formularà durant el mes de gener per l'any en curs i amb la mateixa
s'acompanyarà fotocòpia del rebut de l'IBI de l'any anterior, declaració d’estar
empadronat en el mateix immoble i declaració de la producció agrícola o ramadera
de l’any anterior.
Verificades les dades aportades, si la petició s'ajusta al contingut d'aquest punt, es
concedirà la bonificació, la qual només tindrà efectes per l'any en curs.
5.- Gaudiran de bonificació en la quota íntegra de l’impost per l’immoble que
constitueix el domicili familiar habitual, els subjectes passius que ostentin la
condició de titulars de família nombrosa, en els termes continguts a la Llei 40/2003,
de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i normativa posterior que
la desenvolupa o modifica, segons l’escalat i requisits següents:
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de fins a 30.000,00€: 75%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 30.000,00 € i fins a
50.000,00€: 50%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 50.000,00 € i fins a
75.000,00€: 45%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 75.000,00 € i fins a
100.000,00€: 30%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 100.000,00 € i fins
a 200.000,00€: 25%
- Valor cadastral de l’immoble objecte de bonificació de més de 200.000,00€: 10%”.
- Considerar com a domicili familiar habitual I'immoble en el que constin
empadronats tots els membres de la unitat familiar. Si I'habitatge forma part d'un
edifici en règim de propietat vertical en el que la base liquidable compren varis
locals o habitatges independents, per a l'aplicació d'aquesta bonificació es
prorratejarà la quota integra de tot l'edifici, en funció de la superfície de I'habitatge
ocupat per la unitat familiar del subjecte passiu, aplicant la bonificació, si s'escau,
només a la part de quota resultant.
- Considerar que formen la unitat familiar, tots els membres empadronats al domicili
familiar habitual, integrats en la condició de família nombrosa en el moment del
meritament de l'impost.
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- Els titulars a efectes de l’IBI, hauran de figurar empadronats a l’immoble objecte de
bonificació, durant almenys 2 anys anteriors al meritament de l'impost de l'exercici
per al qual es sol•liciti el gaudiment de la bonificació. Aquest requisit no serà
necessari quan es produeixi un canvi de domicili i el titular de l’immoble ja gaudís
de l’aplicació d’aquesta bonificació al municipi.
- Aquesta bonificació és de caràcter pregat i per la seva aplicació cal que els
interessats la sol•licitin expressament declarant reunir les condicions de subjecte
passiu de l’impost, i de titular de família nombrosa, indicant l'adreça tributaria i
referència cadastral de l'immoble del que sol•liciten la bonificació i aportant, al seu
cas, el títol acreditatiu de família nombrosa vigent expedit per l'òrgan competent.
Es podrà sol•licitar fins a l'últim dia (inclòs) de l’exercici immediatament anterior al
que hi hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter retroactiu,
excepte per als casos de renovació del títol de família nombrosa que, a efectes de la
no interrupció del benefici fiscal, podran presentar-se fins el 31 de gener de
l’exercici d’aplicació.
- Verificat per l'Ajuntament que la petició s’ajusta als requisits de gaudiment, es
reconeixerà l'aplicació de la bonificació fins la finalització del termini de vigència del
títol de família nombrosa, sense necessitat, en aquest cas, de notificació expressa a
l'interessat/da.
- Una vegada concedida, l'Ajuntament, d'ofici, revisarà periòdicament que es
mantenen els requisits exigits, a efectes de determinar la procedència de la
continuïtat en el gaudiment de la bonificació.
- Cas que l'Ajuntament no pugui disposar de la informació necessària per a
determinar si procedeix l'aplicació de la bonificació, es requerirà al contribuent per a
que aporti documentació acreditativa.
-El subjecte passiu de l'impost haurà de comunicar qualsevol modificació o variació
rellevant de les condicions o requisits exigibles per a l’aplicació del benefici fiscal a
l’Ajuntament ,en el termini de dos mesos des de que es produeix la modificació.
6.- Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent en la quota íntegra de l’impost els
immobles d’ensenyament universitari i del 50 per cent els immobles d’organismes
públics d’investigació, sempre que estiguin directament afectes respectivament a
l’ensenyament universitari o a la investigació.

Aquesta bonificació és de caràcter pregat i serà vigent una vegada concedida mentre
no s’alteri l’afecció dels immobles gravats a les activitats definides al paràgraf
anterior, en el qual cas el subjecte passiu resta obligat a realitzar l’oportuna
comunicació a l’Ajuntament.
7.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost, els béns
immobles exclosos de l’exempció a que es refereix l’últim paràgraf de la lletra i) de
l’apartat 1, article 5è d’aquesta ordenança.
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Per a gaudir d’aquesta bonificació cal que el subjecte passiu l’hagi sol·licitat abans
de que la liquidació adquireixi fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de la bonificació.

8.- Gaudiran d'una bonificació del 95% amb caràcter indefinit sobre la quota, els
béns immobles quina titularitat sigui de l’Ajuntament de Reus o de qualsevol entitat,
de dret públic o privat, que sigui participada íntegrament, directa o indirectament,
pel propi Ajuntament, destinats a Centres Hospitalaris de servei públic, i així
determinat al cadastre com ús predominant de l'immoble, que hagin estat declarats
d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i/o de
foment de l'ocupació que justifiquen aquesta declaració. L'acord de declaració
d'especial interès o utilitat municipal serà adoptat pel Ple de la Corporació i
s'acordarà, prèvia sol•licitud del subjecte passiu amb acreditació dels requisits
exigits, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. La bonificació
tindrà efectes des de l'exercici en que es presenti la sol•licitud en els casos de rebuts
de padró i des de la data inicial del període liquidat en els casos de nova liquidació.
No serà d'aplicació aquesta bonificació a aquells locals, o unitats constructives que
formant part de l'immoble es trobin cedits a tercers mitjançant contraprestació, en
aquest cas es determinarà, segons superfícies, el percentatge de bonificació que
correspon aplicar sobre la quota integra de l'impost. Aquesta excepció no serà
aplicable quan el citat tercer, sigui una entitat de dret públic o privat participada
íntegrament per l’Ajuntament de Reus o els seus ens dependents.
L'acord podrà detallar les condicions a les que resta subjecta l'aprovació, la seva
revisió periòdica, i altres condicionants que es considerin necessaris.
9.- Gaudiran d’una bonificació d’un 50% de la quota íntegra de l’impost, aquells
immobles en els que s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de la energia
provinent del sol.
La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que realitzin instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada
major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui
alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències
contractades per cadascun dels béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als
elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun
dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des del primer
exercici posterior a la presentació de la sol·licitud, amb independència de la data en
que s’hagi presentat l’esmentada sol·licitud.
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Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de
bonificació dins del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el
document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat.

La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que inclourà
les dades personals de la persona titular de l’Impost sobre Béns Immobles, les
dades de l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, i la potència elèctrica
contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de l’admissió de la
comunicació prèvia de les obres. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document
o documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de
la Generalitat de Catalunya.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable dels serveis tècnics de
medi ambient municipals. Caldrà acreditar també abans de la seva concessió, que
les instal·lacions i/o les obres han disposat amb caràcter previ de la corresponent
llicència o tràmit de comunicació prèvia corresponent, a més d’haver abonat
efectivament les taxes i impostos que siguin d’aplicació.
El benefici fiscal no serà d’aplicació als béns immobles que hagin de complir
obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que
estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació
amb energia solar fotovoltaica.
10.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 95%, els immobles on s’exerceixin
activitats econòmiques de nova implantació, o bé que suposin inversions o
ampliació de la capacitat productiva existent, que siguin declarades pel Ple
d’especial interès municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent,
durant tot el període de gaudiment de la bonificació, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment. També caldrà acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a
l’IMFE Mas Carandell una oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear,
per a què aquesta entitat col·labori en el procediment de selecció del personal.
La bonificació anual serà la següent:
Del primer al cinquè any: 95%
El sisè any: 85%
El setè any: 75%
El vuitè any: 65%
El novè any: 55%
El desè any: 45%
Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
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de treball de caràcter estable. La seva concessió tindrà efectes en el període
impositiu immediat següent.
11.- Gaudiran d’una bonificació a la quota íntegra de l’impost, els immobles d’ús
residencial gestionats per la Borsa de mediació per al lloguer social de l’Ajuntament
de Reus (Acord Junta de Govern Local de 9 de maig 2014), que hagin estat llogats
per un període mínim de 6 mesos, no necessàriament consecutius, i durant l’exercici
fiscal anterior, d’acord amb els percentatges que es detallen a continuació:
◦ Un 50% si ha estat llogat entre 6 i 11 mesos.
◦ Un 70% si ha estat llogat per mes de 11 mesos.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació cal que el subjecte passiu la sol·liciti durant el
mes de gener del primer exercici que li és d’aplicació. Pels exercicis posteriors
s’aplicarà de forma automàtica sempre i quan es mantinguin els requisits per a
tenir- hi dret.
La concessió de la bonificació es farà previ informe favorable del serveis tècnics de
l’oficina d’habitatge municipal.
12.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 11, a un immoble o al subjecte passiu de l’IBI corresponent al mateix,
únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal. Tanmateix les
sol·licituds de les bonificacions esmentades respecte de liquidacions lliurades, i que
encara no han adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, si s’acompleixen els
requisits establerts per a la seva concessió a la data del meritament del període
liquidat, una vegada concedides, sortiran l’efecte corresponent per a tenir-hi dret
quan es va meritar l’impost.
 Article 9è. Període impositiu i meritament de l’impost
1.- El període impositiu és l’any natural.
2.- L’impost merita el primer dia de l’any.
3.- Els fets, actes i negocis que, conforme al previst en l’article 10è d’aquesta
ordenança, siguin objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat
en l’exercici immediat següent a aquell en que es produïren, amb independència
del moment en que es notifiquin.
4.- En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats
tindran efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la
seva notificació.
En particular, quan l’Ajuntament conegui de l’acabament d’obres que originen una
modificació de valor cadastral, respecte al que figura en el seu padró, liquidarà l’IBI
en la data en que la Gerència Territorial del Cadastre li notifiqui el nou valor
cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis
meritats i no prescrits, entenent per tals els compresos entre el següent a aquell en
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que finalitzaren les obres que han originat la modificació de valor i el present
exercici.

5.- En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis
anteriors, la quota satisfeta per IBI en raó a altra configuració de l’immoble, diferent
de la que ha tingut en realitat.
 Article 10è. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1.- Els titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, estan obligats a
declarar davant el Cadastre Immobiliari les circumstàncies determinants d’una alta,
baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, d’acord a l’establert a
l’art. 28 del Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel que es desenvolupa el text refós
de la Llei del cadastre immobiliari.
2.- L’Ajuntament s’obliga a posar en coneixement del Cadastre Immobiliari
mitjançant l’oportuna comunicació, l’enderroc total o parcial o la modificació de l’ús
o destí d’edificis i instal·lacions, així com l'ampliació, rehabilitació o reforma de les
construccions existents, ja sigui parcial o total, en relació als quals es concedeixi la
corresponent llicència o autorització.
En aquest cas, els titulars dels drets constitutius del fet imposable restaran exonerats
de l’obligació de declarar descrita a l’anterior apartat 1, el qual extrem es farà
constar alhora a la corresponent llicència o autorització municipal.
 Article 11è. Actuacions per delegació
Les declaracions i sol·licituds es podran presentar a l’Ajuntament, en els termes del
Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral subscrit amb la Direcció
General del Cadastre.
Si l’Ajuntament té coneixement de la modificació de titularitat, per haver obtingut
informació de Notaris o del Registre de la Propietat, o bé per que l’interessat ha
presentat declaració, modificarà la seva base de dades i, amb el format i
procediment establerts, traslladarà les variacions al Cadastre.
 Article 12è. Règim de liquidació
1.- La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i
comprendran les funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions,
realització de les liquidacions necessàries per la determinació dels deutes tributaris,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució
d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra els referits actes
i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries
compreses en aquest apartat.
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2.- Les sol·licituds per acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat previstos en
aquesta ordenança, han de presentar-se davant l’Ajuntament acreditant
degudament les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.
3.- Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que
corresponen a rebut de padró periòdic, com les liquidacions per ingrés directe, a
nom del subjecte passiu o en cas de concurrença d’obligats tributaris indistintament
a nom d’un dels titulars coneguts, restant la resta obligats solidàriament davant
l’Ajuntament.

4.- No obstant, quan concorrin diversos obligats tributaris, es podrà sol·licitar la
divisió de la liquidació, sempre i quan el sol·licitant faciliti les dades personals i el
domicili de la resta d’obligats al pagament actualitzades al moment de la sol·licitud,
així com la proporció en què cadascun d’ells participa en el dret constitutiu del fet
imposable de l’Impost, tot acreditant-ho mitjançant el document públic pertinent.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es
mantindran en els successius mentre no es sol·liciti la seva modificació.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits en què, com a conseqüència de
l’esmentada divisió resultin quotes d’inferior import als mínims establerts a l’art. 5.3
a) i b) de la present ordenança.
En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució
de l’ús de l’habitatge a un dels co-titulars, es podrà sol·licitar l’alteració de l’ordre
dels subjectes passius per fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. En
aquest cas s’exigeix l’acord exprés dels interessats.
5.- No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els
supòsits en que, fent-se un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat
prèviament les notificacions del valor cadastral i la base liquidable.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les referides
notificacions sense que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran
consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin
ser objecte de nova impugnació, al procedir-se a l’exacció anual de l’impost.
 Article 13è. Règim d’ingrés
1.- El període de cobrament pels rebuts de padró notificats col·lectivament es
determinarà cada any i s’anunciarà públicament.
Els obligats al pagament que, a nivell d’unitat familiar, disposin d’uns ingressos
inferiors a l’import resultant de multiplicar el salari mínim interprofessional pel
nombre de membres de la unitat familiar, gaudiran d’un ajornament de dos mesos
més per a pagar el rebut sense interessos de demora, comptats a partir de l’últim
dia del període de pagament voluntari, si s’ajusten al que estableix l’article 72 de
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l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus públics
municipals.

2.- Les liquidacions d’ingrés directe s’hauran de satisfer en els períodes establerts
pel Reglament General de Recaptació.
 Article 14è. Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1.- Contra els actes de gestió cadastral, competència de l’Estat, els interessats
podran acudir a la via econòmica administrativa pertinent, sense que la interposició
de la corresponent reclamació suspengui l’executivitat de la liquidació que es derivi
d’aquelles. En aquest sentit, quan la impugnació es refereixi a dades cadastrals, en
cap cas es suspendrà, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació
practicada per l’Ajuntament en exercici de les seves competències de gestió
tributaria, sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria cadastral afecta
al resultat de la liquidació abonada, es realitzi la pertinent devolució d’ingressos a
petició de l’interessat en els termes legalment establerts.
2.- Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació expressa o al de la
finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.
3.- Contra els actes de determinació de la base liquidable, en els supòsits que
correspon a l’Ajuntament aquesta funció, conforme al previst en l’article 6è.4
d’aquesta ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en el punt
anterior.
 Disposició addicional
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o per
altra norma de rang legal que afectin qualsevol element d’aquest impost, seran
d’aplicació automàtica dins de l’àmbit d’aquesta Ordenança.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 14 articles, una disposició addicional i una disposició final, va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre
de 2021 i publicada en el BOPT del dia 27 de desembre de 2021.
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Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
per l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 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, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’ha de regir per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els
articles 92 al 99 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Naturalesa i fet imposable
1.- L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la
titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies
públiques, qualsevol quina sigui llur classe i categoria.
2.- S’ha de considerar vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en
els registres públics corresponents i mentre no s’hagi donat de baixa. A l’efecte
d’aquest impost, també s’han de considerar aptes els vehicles proveïts de permisos
temporals i matrícula turística.
3.- No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del
seu model, puguin ser autoritzats per a circular, excepcionalment, amb ocasió
d’exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega
útil dels quals no sigui superior a 750 Kg.
 Article 3r. Exempcions
1.- Estan exempts de l’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 països respectius, externament identificats i a condició de reciprocitat
amb llur extensió i grau.
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya,
i de llurs funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles respecte als quals així es derivi d’allò que es disposi als Tractats o
Convenis Internacionals.
d) Les ambulàncies i d’altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària
o al trasllat de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, la tara dels quals no sigui
superior a 350 kg, i que, per construcció, no puguin arribar en pla a una velocitat
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superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment, (i no simplement adaptats),
per a l’ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física.
Tanmateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids, per al seu
ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, mentre es mantinguin aquestes circumstàncies,
tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat, com als destinats al seu
transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no seran aplicables als
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Als efectes del que disposa aquesta lletra, es consideraran persones amb
discapacitat aquelles que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al
33 per 100.
f) 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.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció
agrícola.

2.- Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de
l’apartat 1 del present article, els interessats n’han d’instar la seva concessió indicant
les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada
l’exempció per l’Administració municipal, s’expedirà un document que n’acrediti la
seva concessió.
En relació amb l’exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra e) de l’apartat 1
anterior, l’interessat haurà d’adjuntar a més a la seva sol·licitud, la documentació
acreditativa de la discapacitat emès per l’òrgan competent i justificar el destí del
vehicle.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritatge de l’impost, respecte de
liquidacions que ja han estat lliurades i encara no han adquirit fermesa en el
moment de la sol·licitud, produiran efectes en el mateix exercici en què s’hagin
acomplert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l’impost.
 Article 4t. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a nom de les
quals consti el vehicle en el permís de circulació.
 Article 5è. Quota
1.- Les quotes de l’Impost són les fixades al quadre de tarifes de l’article 95.1 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
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reguladora de les hisendes locals, incrementades per l’aplicació sobre les mateixes
del coeficient que, per a cada classe de vehicle, a continuació es detalla:
A) Turismes
De menys de 8 HP fiscals ............................................. Coeficient 2
De 8 HP a més de 20 HP fiscals ................................. Coeficient 2
B) Autobusos ..................................................................................... Coeficient 2
C) Camions .......................................................................................... Coeficient 2
D) Tractors ............................................................................................ Coeficient 2
E) Remolcs i semiremolcs .............................................................. Coeficient 2
F) Ciclomotors .................................................................................... Coeficient 2
G) Motocicletes
Fins a 125 cc ..................................................................... Coeficient 2
De més de 125 cc fins a 250 cc ................................. Coeficient 2
Aquests coeficients s’aplicaran tot i que les tarifes bàsiques es modifiquin per Llei de
Pressupostos de l’Estat.
2.- De conformitat amb el que es determina en el punt anterior, el quadre de tarifes
aplicable en aquest municipi és el següent:
A) Turismes
De menys de 8 HP ............................................................................. 25,24 €
De 8 HP a 11,99 HP fiscals ............................................................... 68,16 €
De 12 HP fins a 15,99 HP fiscals................................................... 143,88 €
De 16 HP fins a 19,99 HP fiscals................................................... 179,22 €
De 20 o més de 20 HP fiscals ........................................................ 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 Kg de càrrega útil .......................................... 84,56 €
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil ........................................... 166,60 €
De més de 2.999 a 9.999 Kg de càrrega útil............................. 237,28 €
De més de 9.999 Kg de càrrega útil ............................................ 296,60 €
D) Tractors
De menys de 16 HP fiscals ............................................................... 35,34 €
De 16 a 25 HP fiscals.......................................................................... 55,54 €
De més de 25 HP fiscals .................................................................. 166,60 €
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 Kg i més de 750 Kg de càrrega útil ......... 35,34 €
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De 1.000 a 2999 kg de càrrega útil................................................ 55,54 €
De més de 2.999 kg de càrrega útil ............................................. 166,60 €
F) D’altres vehicles
Ciclomotors ............................................................................................... 8,84 €
Motocicletes fins a 125 cc. ................................................................ 8,84 €
Motocicletes de més de 125 cc. Fins a 250 cc. ......................... 15,14 €
Motocicletes de més de 250 cc. Fins a 500 cc. ........................ 30,30 €
Motocicletes de més de 500 cc. Fins a 1.000 cc. ....................... 60,58 €
Motocicletes de més de 1.000 cc. .............................................. 121,16 €

3.- Per a l’aplicació de les tarifes assenyalades, cal remetre’s al que disposa el Codi
de circulació, Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel què s’aprova el text
articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i
normativa posterior, que el modifica o que el desenvolupa, vigents, sobre el
concepte de les diverses classes de vehicles i tenir en compte, a més a més, el
següent:
a) S’ha d’entendre per vehicle mixt, l’automòbil especialment disposat per al
transport, simultani o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de nou, inclòs
el conductor, i en el que es pugui substituir eventualment la càrrega, parcialment o
total, per persones mitjançant l’addició de seients. Aquests vehicles han de tributar
com a turisme, segons llur potència fiscal, llevat dels següents casos:
I.- Si el vehicle estigués habilitat per al transport de més de nou persones, el
conductor inclòs, ha de tributar com a autobús.
II.- Si el vehicle estigués autoritzat per transportat més de 525 Kg de càrrega
útil, ha de tributar com a camió.
b) Els motocarros han de tenir la consideració, a l’efecte d’aquest Impost, de
motocicletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de llur cilindrada.
c) Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i separada, el
que porti la potència d’arrossegament i els remolcs i semiremolcs arrossegats.
d) Pel que fa als remolcs i semiremolcs que, per llur capacitat, estiguin obligats a
ésser matriculats, s’han de considerar com a aptes per a la circulació, des del
moment en què s’hagi lliurat la certificació corresponent per la Delegació d’Indústria
o, si s’escau, quan realment estiguin en circulació.
e) Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense
ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, han de
tributar per les tarifes corresponents als tractors.
 Article 6è. Bonificacions sobre la quota
Per a poder gaudir d’alguna de les bonificacions que a continuació es detallen, cal
que el subjecte passiu en sol·liciti la seva concessió per escrit, acompanyant la
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documentació acreditativa de les condicions necessàries per a acollir-se a la
bonificació que es demani.

Les bonificacions tindran efectes a partir de la data de la concessió, i en tot cas,
d’acord amb els imports, durada i condicions que s’estableixin a la resolució de la
concessió.
1.- Els vehicles històrics als quals fa referència l’art. 1 del Reglament de Vehicles
Històrics, aprovat per Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol o aquells que tinguin
una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva
fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost. Si no
es coneix la data de fabricació, es prendrà com a tal la data de la primera
matriculació, o, en el seu defecte, la data en què es va deixar de fabricar el
corresponent model.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats n’han d’instar la seva
concessió indicant el tipus de vehicle, la matrícula i la causa del benefici,
acompanyant, en el cas de vehicles històrics, el certificat de catalogació com a tal,
emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, i respecte als vehicles
amb una antiguitat mínima de 25 anys, caldrà acreditar la data de fabricació
acompanyant la targeta d’inspecció tècnica del mateix. Declarada aquesta, per
l’Administració municipal, s’ha d’expedir un document que n’acrediti la concessió.
A aquells vehicles als que la Prefectura de Trànsit els doni la matricula de vehicle
històric, se’ls hi aplicarà automàticament la bonificació del 100 per cent de la quota,
amb independència de que ho sol·liciti o no l’interessat.
2.- Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions
segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit (Annex II e) del Reial
Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Vehicles) gaudiran de les següent bonificacions a la quota de l’impost que es detalla
a continuació, a comptar desde l’exercici de la seva primera matriculació davant de
la Direcció General de Transit:
- Primer exercici un 75%
- Segon exercici un 65%
- Tercer exercici un 50%
- Quart exercici un 30%
En el cas que es produeixi la meritació de l’impost i no es disposi de la classificació
de vehicles amb Zero emissions, per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran
de la bonificació els vehicles classificats com a vehicles elèctrics de bateria (BEV),
vehicles elèctrics d’autonomia estesa (REEV), vehicles d’hidrogen (HICEV), vehicle
elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km
exclusivament en mode elèctric o vehicle de pila de combustible.
Aquesta bonificació s’aplicarà de manera automàtica en el moment d’autoliquidar
l’impost, i fins la finalització del quart exercici.
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3.- Transitòriament, els vehicles elèctrics (EV) que se’ls hagi concedit la bonificació
durant els exercicis 2019, 2020 i 2021 continuaran gaudint de manera automàtica
de la bonificació fins al quart exercici des de la seva primera matriculació pel
percentatge que li correspongui dels establerts en el punt 2 de l’esmentat article.
 Article 7è. Període impositiu i acreditament
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat en el cas de primera
adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia en què
es produeixi l’adquisició esmentada.
2.- L’impost s’acredita el primer dia del període impositiu.
3.- L’import de la quota de l’Impost s’ha de prorratejar per trimestres naturals, en
els casos de primera adquisició, baixa definitiva del vehicle o temporal per sostracció
o robament, des del moment en què es produeixi la referida alta o baixa en el
Registre de Vehicles de la Prefectura de Trànsit.
 Article 8è. Normes de gestió

1.- En el cas de primeres adquisicions d’un vehicle, o quan se’ls reforma de manera
que se n’alteri la classificació, a l’efecte d’aquest Impost, els subjectes passius han
de presentar a l’oficina gestora corresponent, i en el termini de trenta dies a comptar
a partir de la data de l’adquisició o reforma, la declaració per aquest Impost segons
el model aprovat per l’Ajuntament. S’hi ha d’adjuntar la documentació acreditativa
de la compra o modificació, el certificat de les característiques tècniques i el
Document Nacional d’Identitat o el Codi d’Identificació Fiscal del subjecte passiu.
2.- L’oficina gestora ha de practicar la liquidació corresponent, que ha de ser
notificada individualment als interessats, amb la indicació del termini d’ingrés i dels
recursos procedents.
3.- En cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, la
recaptació de les corresponents quotes s’ha de realitzar mitjançant el sistema de
padró anual, en el qual han de figurar tots els vehicles subjectes a l’Impost que es
trobin inscrits en el registre públic corresponent, a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest terme municipal.
4.- El padró o matrícula de l’Impost, s’ha d’exposar al públic durant el termini
assenyalat en el Reglament general de recaptació, perquè els legítims interessats el
puguin examinar i, si s’escau, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al
públic s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i ha de produir els efectes
de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
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5.- Correspon a l’Ajuntament la gestió, liquidació, inspecció i recaptació, i també la
revisió dels actes dictats en via de gestió tributària per aquest impost, de tots aquells
vehicles, el permís de circulació dels quals estigui domiciliat en el terme municipal.

6.- Els que sol·licitin davant la Prefectura Provincial de Trànsit la matriculació o la
certificació d’aptitud per circular d’un vehicle, hauran d’acreditar prèviament el
pagament de l’impost.
7.- Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la
reforma dels mateixos, sempre que se n’alteri la classificació a efectes d’aquest
Impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili que
consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa dels esmentats vehicles,
hauran d’acreditar prèviament, davant l’esmentada Prefectura Provincial, el
pagament de l’últim rebut presentat al cobrament de l’Impost. S’exceptua de la
referida obligació d’acreditació, el supòsit de baixes definitives de vehicles amb
quinze o més anys d’antiguitat.
 Article 9è. Prorrateig de quotes
Quan el període impositiu que correspongui liquidar sigui inferior a l’any natural, per
la data d’alta o de baixa del vehicle, les quotes es prorratejaran per trimestres,
d’acord amb el següent procediment.
1.- En les altes per primera adquisició del vehicle, la quota es calcularà
proporcionalment al número de trimestres naturals que restin per a finalitzar l’any,
incloent el de la data d’adquisició. Les quotes derivades d’altes de vehicles que
estiguin donats de baixa temporal, es calcularan com si es tractés d’una alta per
primera adquisició.
2.- En les baixes definitives o temporals per sostracció o robament del vehicle, el
prorrateig de la quota es farà en base a la informació de la Prefectura de Trànsit,
acreditativa de la baixa del vehicle. La quota es calcularà proporcionalment al
número de trimestres naturals vençuts, incloent el de la data en que es produeixi la
baixa.
El prorrateig es podrà fer d’ofici o a petició del subjecte passiu, i comportarà
l’adequació del cens de l’impost, i l’ajust de les quotes de les corresponents
liquidacions, ja estiguin pendents d’ingressar o ingressades.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en donar
de baixa la liquidació i lliurar-ne una de nova per l’import que correspongui, sempre
que la data de la baixa del vehicle sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació, en
cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la quota
ingressada, com a devolució d’ingressos, llevat el cas en què durant el període
voluntari de pagament, a petició de l’interessat i per economia de gestió, es pugui
realitzar el cobrament donant de baixa la liquidació i lliurant-la de nou degudament
prorratejada.
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El tràmit a seguir en el cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons la data de baixa sigui anterior o no a la
d’aprovació de la liquidació.
 Article 10è. Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions que
corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els articles
del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada provisionalment pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 d’octubre de 2021, elevada de forma
automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període d’informació pública i
publicada en el BOP del dia 27 de desembre de 2021.
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposen els articles 15 al 19, i 59 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 l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, el qual s’ha de regir per la present Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els articles 100 al 103 de l’esmentat
Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable

1.- L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un impost indirecte el fet
imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la
corresponent autorització o llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no
aquesta llicència, o per a la qual s'exigeixi presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control
correspongui a l'Ajuntament.
2.- Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior
podran consistir en:
a) Obres de construcció d’edificacions o instal·lacions de tota mena de nova
planta.
b) Obres d’enderroc.
c) Obres en edificis, tant d’aquelles que modifiquen llur disposició interior com
l’aspecte exterior.
d) Obres de fontaneria i clavegueram.
e) Obres de cementiris.
f) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereixin autorització,
llicència d’obres o urbanística, o bé declaració responsable o comunicació
prèvia.
 Article 3r. Subjectes passius
1.- Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones
físiques, persones jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, que siguin amos de la construcció, instal·lació o obra,
siguin o no propietaris de l’immoble sobre el que es realitza aquella.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració d’amo de la
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la
seva realització.
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2.- En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel
subjecte passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts del
mateix els que sol·licitin les corresponents llicències o els que presentin les
corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies o els que realitzin
les construccions, instal·lacions o obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l’import de la quota tributària ingressada.
 Article 4t. Responsables

1.- Han de respondre 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.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 5è. Base imposable, tipus de gravamen i quota
1.- La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i demés impostos
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i demés prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció,
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial
del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost
d’execució material.
2.

El tipus de gravamen ha de ser el 2,75 per 100.

3.- La quota de l’impost ha de ser el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus
de gravamen.
 Article 6è. Acreditament de l’impost
1.- L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra,
encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència, en els casos que sigui
preceptiva, o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació prèvia.
2.- Als efectes d’aquest impost, s’entendran iniciades les construccions,
instal·lacions i obres, llevat prova en contrari:
a) Pel transcurs d’un mes des de la data de la concessió de la llicència, en
els casos que sigui preceptiva.
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b) Pel transcurs d’un mes des de la presentació a l’Ajuntament de la
declaració responsable o comunicació prèvia.
 Article 7è. Gestió
L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, tal com estableix l’article 103 del Reial
decret legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i d’acord amb el següent procediment:
1.- Liquidació provisional. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar la
quota de l’impost, presentant a l’Ajuntament en un termini màxim de 30 dies
naturals, comptats a partir de la data de l’acreditament de l’impost, declaracióliquidació, segons el model que aquest determini, i que ha de contenir els elements
tributaris imprescindibles per a la liquidació provisional procedent.

La base imposable, que d’acord amb el que es detalla a l’apartat 1 de l’article 5è, és
el pressupost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra, en les obres
per edificacions de nova planta i addicions, obres de reforma i rehabilitació, als
efectes de practicar la liquidació provisional de l’impost, es determinarà:
A) Mitjançant el valor previst del cost d’execució material de l’obra, sempre que
aquest sigui superior al resultant d’aplicar la fórmula corresponent descrita en el
següent apartat B), o en cas contrari,
B) Mitjançant el producte del nombre de metres quadrats de superfície construïda
pel valor en euros/m2 assignable a cada grup o, en el cas d’enderrocs, pels
metres cúbics de volum construït pel valor en euros/m3, segons el detall que
figura per cada supòsit en els apartats següents:
a) Per edificació de nova planta i addicions, obres de reforma i rehabilitació
per un conjunt edificat de més de 2 unitats –habitatges o locals- o 300 m2
construïts, reforma de façanes a vialitat o interiors, reforma de cobertes,
reforma de local unitari i unitats d’habitatges (habitatge en edificis
plurifamiliars – pisos - o edificacions unitàries completes) :
P = Mb x Ct x Cq x Cu x S
essent,
P = Pressupost d’execució material de l’obra, construcció o instal·lació
projectada.
Mb = Mòdul Bàsic
Ct = Coeficient corrector en funció de la tipologia d’edificació
Cq = Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments i acabats i
tipus d’actuació..
Cu = Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació o la catalogació.
S = Superfície en m2
b) Per enderrocs:
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P = Mb x Ct x Cq x Cu x Fcv x V
essent,

P = Pressupost d’execució material de l’obra, construcció o instal·lació
projectada.
Mb = Mòdul Bàsic
Ct = Coeficient corrector en funció de la tipologia d’edificació
Cq = Coeficient corrector en funció del nivell mitjà d’equipaments, acabats i
tipus d’actuació.
Cu = Coeficient corrector en funció de l’ús de l’edificació o la catalogació.
Fcv = Factor corrector per volum
V = Volum en m3
Els diversos coeficients correctors que s’han d’aplicar en funció de la tipologia
d’edificació, del nivell mitjà d’equipaments i acabats, i de l’ús de l’edificació,
figuren en l’annex d’aquesta ordenança.
En els edificis amb diferents usos i qualitats es calcularà el pressupost per a
cadascun d’ells.
En els casos en què l’actuació projectada no fos encabible en cap dels
supòsits que figuren a l’annex, s’estarà al que resulti del pressupost presentat,
per efectuar la liquidació provisional sense menyscapte del que resulti en la
liquidació definitiva.
C) El valor del mòdul bàsic (Mb) és de 511,00 €/m2
En el càlcul de la quota només es podran contemplar aquelles bonificacions que ja
hagin estat concedides per l’Ajuntament, havent d’acompanyar junt a l’imprès
d’autoliquidació, fotocòpia de la documentació acreditativa.
En el cas de no presentar la declaració-liquidació, els tècnics municipals
determinaran la base imposable en base a l’obra a fer, segons el procediment
previst per a la determinació de la liquidació provisional que es regula en aquest
article.
El pagament d’aquesta liquidació provisional no comporta cap tipus de presumpció
o acte declaratiu de drets a favor del subjecte passiu.
2.- Liquidació definitiva. Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra,
tenint en compte el cost real i efectiu de la mateixa, es practicarà la liquidació
definitiva de l’impost d’acord amb el següent procediment:
El subjecte passiu en finalitzar l’obra, si el cost d’aquesta supera el declarat i
autoliquidat, haurà de presentar durant el termini d’un mes, comptat a partir de
l’acabament de l’obra, una declaració d’autoliquidació complementària,
acompanyant documentació justificativa si ho creu oportú.

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF5 4/16

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 5

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Aquesta segona declaració d’autoliquidació serà revisada pels serveis Tècnics
Municipals a l’efecte de practicar la liquidació definitiva, entenent-se que si, en el
termini de dos mesos a partir de la seva presentació, l’Ajuntament no dicta cap
resolució, s’esdevé com a liquidació definitiva de l’impost.
Si finalitzada l’obra, el subjecte passiu no presenta, dins el termini establert d’un
mes, cap declaració-autoliquidació complementària, l’Ajuntament, a la vista de la
documentació aportada o de qualsevol altra relativa a les construccions,
instal·lacions u obres realitzades, així com el cost real i efectiu de les mateixes que
resulti dels informes emesos pels Serveis Tècnics municipal, podrà:
a) Confirmar la correcció de la liquidació provisional, amb la qual cosa aquesta
esdevindrà definitiva.
b) Procedir a modificar la base imposable declarada el seu dia amb la liquidació
provisional y realitzar les oportunes comprovacions i regularitzacions practicant la
corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, segons
procedeixi, la quantitat que resulti, sense perjudici de la imposició de les sancions
que siguin aplicables d’acord amb el disposat al capítol II del Títol VI de l’ordenança
general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals i
demés normativa aplicable.
3.-En aquells casos en què el subjecte passiu no sol·liciti la llicència preceptiva o
iniciï la construcció, instal·lació o obra abans de formular-ne la sol·licitud,
l’Ajuntament podrà d’ofici, practicar la liquidació provisional que correspongui i, al
moment oportú, la definitiva, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador
establert segons allò determinat a l’article 11è. d’aquesta Ordenança Fiscal.
 Article 8è. Exempcions
En aplicació del que disposa l’article 100.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, pel
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és exempta del
pagament de l’Impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra, els
propietaris de la qual siguin l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals,
tant si es tracta d’obres de nova inversió, com de conservació, amb els requisits que
assenyala l’esmentat precepte.
 Article 9è. Bonificacions de la quota

1.- Gaudiran d’una bonificació de la quota, pels percentatges que es detallen, les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal pel Ple de la Corporació, a petició de l’interessat.
Sense perjudici de l’acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d’especial
interès o utilitat municipal, les següents:
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-

-

Les de rehabilitació dels edificis i immobles protegits inclosos en el catàleg
aprovat en Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic
i Natural de Reus.
Aquelles en que els titulars siguin entitats de dret públic, fundacions
degudament registrades o associacions sense finalitat lucrativa i que
persegueixin fins d’assistència social.
Les realitzades en immobles que es dediquin a alguna de les següents activitats
d’assistència social:
- protecció a la infància i al jovent
- assistència a la gent gran
- educació especial i assistència a col·lectius discapacitats
- assistència a refugiats
- assistència a persones amb càrregues familiars no compartides
- acció social comunitària i familiar
- reinserció social i prevenció de la delinqüència
- assistència a persones alcohòliques i toxicòmans
Les que estiguin contemplades en el marc de convenis de col·laboració entre
l’Ajuntament de Reus i entitats i associacions gremials i empresarials que
tinguin com a finalitat facilitar:
- l’accesibilitat i l’adaptació de l’interior de l’habitatge de les persones majors
de 65 anys i/o amb discapacitat i mobilitat reduïda amb l’objectiu de
facilitar la seva autonomia personal.
- l’estalvi energètic a l’interior dels habitatges i la millora del medi ambient.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple de la Corporació
i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria
simple dels seus membres, quan els subjectes passius compleixin els dos requisits
següents:
a)

Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter social,
cultural, religiós, o historicoartístic.

b)

Que el subjecte passiu de l’impost, si és persona jurídica, tingui la naturalesa
d’entitat sense ànim de lucre i estigui inscrita al registre corresponent, i en el
cas de ser persona física, la construcció, instal·lació u obra no tingui relació
amb cap activitat econòmica del subjecte passiu.

Els percentatges de bonificació a aplicar seran:
-

en construccions, instal·lacions i obres de rehabilitació dels edificis i immobles
protegits inclosos en el catàleg aprovat en el Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural, segons el nivell catalogat de
l’immoble:
-
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- per les obres contemplades en el marc de convenis de col·laboració entre
l’Ajuntament de Reus i entitats i associacions gremials i empresarials: 90%.
- per la resta de casos: 75%.
Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, els interessats, amb
anterioritat a l’acreditament de l’impost, hauran de presentar sol·licitud davant
l’Ajuntament, complimentant l’imprès facilitat a l’efecte, adjuntant la documentació
següent:
a) Memòria del projecte tècnic de la construcció, instal·lació o obra a realitzar, a
l’efecte de conèixer el seu ús. En el cas de no existir projecte tècnic,
s’acompanyarà una declaració del subjecte passiu, junt amb la documentació
que es consideri oportuna, a l’efecte d’acreditar l’ús de la construcció, instal·lació
o obra a realitzar.
b) Identificació fiscal del subjecte passiu, mitjançant fotocòpia del DNI, o NIF,
acompanyant la documentació acreditativa del requisit detallat a l’anterior
apartat b).

Per poder aplicar la bonificació, l’interessat haurà d’adjuntar a l’imprès
d’autoliquidació de l’impost, el document acreditatiu de la declaració d’interès o
utilitat municipal o declaració de tractar-se d’una obra contemplada dins dels
convenis que s’han esmentat anteriorment.
2.- Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, les
construccions, instal·lacions o obres dels edificis destinats a habitatges, que
incorporin voluntàriament sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar per autoconsum, per no ser obligatoris segons la normativa vigent.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació cal que es doni una de les dues condicions
següents:
a) Energia solar tèrmica: aquesta instal·lació haurà de donar servei, com a
mínim, al 30 per cent de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’edifici.
b) Energia solar fotovoltaica: aquesta instal·lació haurà de suposar, com a
mínim, del 30 per cent de la potència contractada.
Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, l’interessat caldrà que
la sol·liciti, prèviament al meritament de l’Impost, acompanyant un projecte tècnic
en el que es detallin les condicions i paràmetres anteriors, i acreditant que els
equips que s’instal·lin disposin de la corresponent homologació de l’administració
competent.
3.- Gaudiran d’una bonificació de fins al 50 per cent les construccions, instal·lacions
o obres, referents als habitatges de protecció oficial.
El percentatge de bonificació es determinarà en funció de la tipologia en què hagi
estat qualificat l’habitatge de protecció oficial destinat a la venda:
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a) de règim especial 50%
b) de règim general 40%
c) de preu concertat 25%

Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, caldrà que l’interessat
la sol·liciti, prèviament al meritament de l’Impost, tot acompanyant la documentació
acreditativa de la tramitació d’habitatge amb protecció oficial (HPO), de conformitat
a l’establert a la normativa reguladora de la matèria. Una vegada es dicti resolució
relativa a la qualificació provisional d’HPO, l’interessat haurà d’aportar-la a
l’Ajuntament en el termini d’un mes, i, en cas que no es concedeixi la qualificació,
estarà obligat a autoliquidar, dins el mateix termini, l’import de la bonificació, si va
ser aplicada inicialment amb l’autoliquidació provisional.
El gaudir d’aquesta bonificació estarà, en tot cas, supeditat a l’obtenció de la
qualificació definitiva, que també haurà de ser acreditada per l’interessat davant
l’Ajuntament en el termini d’un mes des del seu atorgament, mitjançant l’aportació
de la resolució expressa o bé de la certificació de la seva concessió. Tanmateix, la
denegació de la qualificació definitiva d’HPO comportarà que l’obligat tributari hagi
d’autoliquidar, dins el mateix termini d’un mes, l’import de la bonificació aplicada
inicialment.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la
bonificació a que es refereix el punt anterior.
4.- Gaudiran d’una bonificació de fins el 90 per cent, les construccions, instal·lacions
o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats,
sempre que aquestes condicions no resultin d’obligatori compliment, segons allò
que disposa el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre i que reuneixin un dels dos requisits:
a) que les construccions, instal·lacions o obres figurin adaptades, segons l’art. 6.3
de l’esmentat Decret, en el projecte tècnic presentat per a l’obtenció de llicència
d’obra nova
b) que les construccions, instal·lacions o obres figurin practicables, segons l’art. 6.4
de l’esmentat Decret, en el projecte tècnic presentat per a l’obtenció de llicència
de rehabilitació o reforma
La bonificació a aplicar serà el 50 per cent si les construccions, instal·lacions o obres
projectades són adaptades o practicables en la seva totalitat. En el cas que no ho
fossin totalment, aquest percentatge es prorratejarà en funció de la proporció de les
construccions, instal·lacions o obres projectades adaptades o practicables, que no ho
siguin en compliment normatiu, vers la totalitat del projecte.
Per a determinar el percentatge de bonificació aplicable en cada cas, caldrà que
estigui inequívocament especificat, a la memòria del projecte tècnic, el tant per cent
que representen els metres quadrats adaptats o practicables, respecte al total de
metres quadrats de la construcció, instal·lació o obra projectada.
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Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, l’interessat caldrà que
la sol·liciti, prèviament al meritament de l’Impost, acompanyant el projecte en el que
es detallin totes les dades exposades en aquest punt.
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions a que es refereixen els punts 2 i 3 anteriors.
5.- Gaudiran d’una bonificació del 95%, les construccions, instal·lacions i obres on
s’exerceixin activitats econòmiques de nova implantació, o bé que suposin
inversions o ampliació de la capacitat productiva existent, que siguin declarades pel
Ple d’especial interès municipal, atès el foment de l’ocupació que genera.
Per al gaudiment d’aquesta bonificació, caldrà que el nombre de llocs de treball
estables a crear sigui un mínim de 25, en promig anual i en jornada equivalent,
durant els 5 exercicis posteriors a la concessió, la qual cosa s’haurà d’acreditar
anualment, en cas d’incompliment durant qualsevol dels exercicis posteriors, es
procedirà al reintegrament proporcional del benefici fiscal aplicat. També caldrà
acreditar en el moment de la sol·licitud que s’ha tramitat a l’IMFE Mas Carandell una
oferta d’ocupació relativa als nous llocs de treball a crear, per a què aquesta entitat
col•labori en el procediment de selecció del personal.
Per al gaudiment de la bonificació s’haurà de sol·licitar al Ple la seva concessió, junt
amb el detall del projecte d’inversió al municipi i la justificació de la creació de llocs
de treball de caràcter estable.
6.- Gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les construccions d’habitatges
de protecció oficial i els que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya
estiguin equiparats als de protecció oficial, prèvia declaració del Ple de les obres
com a d’especial interès municipal, en atenció a l’especial interès social i utilitat
pública de les mateixes.
7.- En el cas de correspondre més d’una bonificació de les detallades als punts
anteriors 1 a 6, únicament s’aplicarà la bonificació que comporti més benefici fiscal.
 Article 10è. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost s’ha de realitzar d’acord amb allò que preveu la
Llei general tributària, altres lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades a
llur desenvolupament, i l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels
tributs i preus públics municipals.
 Article 11è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la
determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin, així
com en el què que s’estableix a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
de tributs i preus públics municipals.
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 Disposició final

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa
a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
ANNEX
I.- OBRA DE NOVA PLANTA, ADDICIONS, REFORMA I REHABILITACIÓ TOTAL O
PARCIAL DE COM A MÍNIM 2 UNITATS D’ÚS (PIS O LOCAL) O 300 M2
CONSTRUÏTS.
Ct.: Coeficients tipològics:
Edifici aïllat (4 façanes)
En
edificacions
de nova
planta i
addicions

Soterranis a partir del 3r, en tot tipus d’edifici

1,20

Edifici en testera (3 façanes)
Soterranis 1r i 2n, en tot tipus d’edificis

1,10

Edifici entre mitjaneres (1 ó 2 façanes)

1,00

Rehabilitació integral de l’edifici conservant exclusivament
les façanes.
Reformes que afectin elements estructurals o composició
de façanes

0,90
0,70

Reformes que no afectin elements estructurals.
En obres de
reforma i
rehabilitació

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments

0,50

(aplicada a la superfície de la façana)
Reformes de poca entitat que no afectin a elements
estructurals ni instal·lacions.
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments

0,30

(aplicada a la superfície de la façana)
Cq.: Coeficient de Qualitat
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Nivell superior a l’estàndard d’ús

1,20

Nivell estàndard segons ús
(Mínim obligatori en edificis d’habitatges, també en garatges d’habitatges
unifamiliars)

1,00

Nivell inferior a l’estàndard d’ús
(aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixen
una actuació posterior)

0,80

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Grup
I

Tipus d’edificació
Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. Hotels de 5
estrelles. Museus. Teatres

II

Clíniques i Hospitals

III

Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons, Saunes. Terminals

Cu
3,00
2,80
2,60

marítimes i aèries.
IV

Laboratoris

2,40

V

Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles

2,20

VI

Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP.
Hotels de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius
coberts. Residències universitàries. Restaurants. Habitatges de

2,00

més de 200 m2.
VII

Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1
estrella. Parvularis. Pensions. Habitatges de més de 150 i

1,80

menys de 200 m2.
VIII

Bars. Escorxadors. Habitatges d’ entre 100 i 150 m2.

1,60

IX

Vestuaris. Habitatges d’ entre 50 i 100 m2

1,40

X

Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. Plantes
altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes compartides

1,20

com a locals comunitaris o no vinculades.
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XI

Locals comercials en planta baixa, sense ús específic.

Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges

1,00

d’habitatges unifamiliars
XII

Magatzems i naus industrials amb llums de més de 20 m. i
coberta lleugera autoportant.

XIII

Magatzems i naus industrials amb llums de fins a 20 m. i
coberta lleugera autoportant.

0,70
0,60

XIV

Piscines (sense cobrir)

1,00

XV

Parcs infantils a l’aire lliure

0,40

XVI

Projectes d’Urbanització (aplicat únicament a la superfície de
vials, incloent voreres, aparcaments, vials peatonals, escales i

0,30

rampes)
XVII

Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.

0,20

XVIII

Jardins. Pistes de terra sense drenatge.

0,10

NOTA: Els espais sotacoberta (golfes) amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge
inferior, entre 1,50 i 2,50 m., d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior,
sense augmentar el Cu de superfície total.
Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters), tindran la
consideració de locals en planta alta.
II.- REFORMA EN FAÇANES A VIABILITAT O INTERIORS.
Ct.: Coeficients tipològics:
En edificació aïllada

1,00

En edificació entre mitgeres

1,10

En edificació en cantonada o xamfrà

1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
Restauració i substitució de l’acabat superficial
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Restauració i substitució de l’acabat superficial amb afectació d’ornaments
decoratius

0,45

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Façana no catalogada

0,20

Façana amb algun tipus de catalogació

0,40

NOTA: Cal tenir present la tipologia de façana, el tipus d’actuació vinculada a la
qualitat en tant si és un acabat superficial, de substitució del material d’acabat o una
actuació amb carrega d’ornaments decoratius.
III.- REFORMA COBERTES.
Ct.: Coeficients tipològics:
En edificació aïllada

1,00

En edificació entre mitgeres

1,10

En edificació en cantonada o xamfrà

1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
Sense afectació estructural

0,40

Amb afectació estructural

0,60

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Coberta no catalogada

0,80

Coberta amb algun tipus de catalogació

1,00

NOTA: Cal tenir present la tipologia de coberta, el tipus d’actuació vinculada a la
qualitat en tant si l’actuació afecta o no a l’estructura de suport de la coberta i al fet
si la coberta està catalogada o forma part d’un edifici catalogat.
IV.- ENDERROCS.
Ct.: Coeficients tipològics:
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En edificació aïllada

1,00

En edificació entre mitgeres, en cantonada o xamfrà en zones
urbanístiques que no siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics

1,10

En edificació entre mitgeres, en
cantonada o xamfrà en zones
urbanístiques que siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics

1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat:
En tots els casos

1,00

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
En tots els casos

1,00

Fcv.: Factor corrector de volum
En edificació aïllada

0,05

En edificació entre mitgeres, en cantonada o xamfrà en zones
urbanístiques que no siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics

0,08

En edificació entre mitgeres, en
cantonada o xamfrà en zones
urbanístiques que siguin I Nucli antic; o II Eixamples antics

0,10

NOTA: Cal tenir present la tipologia de l’immoble a enderrocar, la situació
urbanística respecte a la ciutat de Reus i el factor de correcció per traspassar la
superfície a enderrocar a volum (aplicació en la formula general).
V.- REFORMA LOCALS
Ct.: Coeficients tipològics:
Intervenció superficial

1,00

Intervenció parcial en el local (menys del 50% de la superfície).

1,10

Intervenció total (més del 50% de la superfície).

1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
Qualitat baixa
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Qualitat mitja
Qualitat alta

0,90
1,00

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Magatzems, trasters o similars

0,20

Comercial, administratiu

0,70

NOTA: Cal tenir present: si és una actuació superficial mínima en el local, si és una
intervenció parcial de modificació i reforma del local per adaptar-lo a un nou us o si
es una intervenció total.
Per actuacions puntuals en el local que només afectin una zona concreta del local:
zona lavabos, cuina, sales, etc, sense una afectació de cap altre tipus respecte a la
resta del local, es computarà el càlcul total sobre la superfície de la zona a actuar.
Quan la actuació, sigui de tipus que sigui, afecti a tot el local es tindrà en compte si
hi ha intervenció parcial o total en funció si les obres d’acabat superficial (pintats)
afecten o no a més del 50% de la superfície total. En aquests cassos s’agafarà el
coeficient respecte a la totalitat de la superfície del local.
La qualitat estarà ponderada respecte al tipus d’actuació i als acabats.
Per usos que no estigui contemplats s’agafarà el que tingui més similitud.
VI.- REFORMA UNITATS D’HABITATGE (HABITATGE EN EDIFICIS PLURIFAMILIARS
-PISOS- O EDIFICACIONS UNITÀRIES COMPLETES.
Ct.: Coeficients tipològics:
Intervenció superficial

1,00

Intervenció parcial en el pis o edifici unitari destinat a habitatge (menys del
50% de la superfície)

1,10

Intervenció total en el pis o edifici unitari destinat a habitatge (més del 50%
de la superfície)

1,20

Cq.: Coeficient de Qualitat
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Qualitat alta

1,00

Cu.: Coeficients correctors en funció de l’ús de l’edificació:
Tipus pis. Habitatge en edifici plurifamiliar

0,50

Tipus dúplex. Habitatge aïllat o entre mitgeres

0,70

NOTA: Cal tenir present: si es una actuació superficial mínima, si es una intervenció
parcial de modificació i reforma de reforma o si és una intervenció total.
Per actuacions puntuals en la unitat que només afectin una zona concreta del local:
zona lavabos, cuina, sales, etc, sense una afectació de cap altre tipus respecte a la
resta de la unitat, es computarà el càlcul total sobre la superfície de la zona a actuar.
Quan la actuació, sigui de tipus que sigui, afecti a tota la unitat es tindrà en compte
si hi ha intervenció parcial o total en funció si les obres d’acabat superficial (pintats)
afecten o no a més del 50% de la superfície total. En aquests cassos s’agafarà el
coeficient respecte a la totalitat de la superfície la unitat.
La qualitat estarà ponderada respecte al tipus d’actuació i als acabats.
Per a tipologies que no estigui contemplats s’agafarà el que tingui més similitud.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 11 articles, disposició final i annex, va ser aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2021 i publicada en el
BOP el dia 27 de desembre de 2021.
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 Article 1r. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
i d'acord amb allò que disposen els articles 15 al 19 i 59 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 l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, el qual s’ha de regir per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen a allò que preveuen els articles 104 al 110 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004, així com al que preveu el Reial Decret Llei
26/2021 de 8 de novembre (BOE 09/11/2021) pel que s’adapta el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals a la jurisprudència del Tribunal Constitucional
establerta en la Sentència 182/2021 de 26 d’octubre i publicada al BOE el 25 de
novembre de 2021.
 Article 2n. Fet imposable
1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut
municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que
experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de
la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats al llarg
d’un període màxim de 20 anys.
El títol a què es refereix el paràgraf anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic "mortis causa".
b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.

2. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració de rústics, a efectes de l’Impost sobre béns immobles. En
conseqüència, està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que
hagin de tenir la consideració d’urbans, a efectes de l’Impost sobre béns immobles, amb
independència de que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el
Padró d’aquell.
Estarà subjecte a l’impost l’increment de valor que experimentin els terrenys integrats en
els béns immobles classificats com de característiques especials, a efectes de l’Impost
sobre béns immobles.
3. Als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles, tenen la consideració de béns
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques
especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.
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 Article 2n bis. Actes no subjectes
No estan subjectes a aquest Impost:

1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions
que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble en favor d'un dels copropietaris
efectuada com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda
sobre un immoble de naturalesa indivisible.
4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges
a favor dels seus socis cooperativistes.
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu
7/2015, de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel•les adjudicades a
un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel
mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va
ser constituït, mentre no varii la Sentència vigent. (STS 16 de gener de 1999).
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca
d'activitat.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a
favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració
bancària.
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de
crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats
immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i
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promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer.

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració
i resolució d'entitats de crèdit.
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del
capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment
immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa.
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats
constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius
bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
13. Les aportacions o transmissions de béns mobles realitzades entre els citats fons
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10
de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.
14. 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 del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives. En la posterior transmissió dels terrenys
esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest
l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les
operacions citades en els apartats anteriors
15. No es produirà la subjecció de l'impost en les transmissions de terrenys, respecte
de les quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els
valors d’aquells terrenys en les dates de transmissió actual i adquisició anterior.
L'interessat haurà de declarar la transmissió, així com aportar els títols que
documentin la transmissió i l’adquisició. Pel que fa al valor d’adquisició, si s’escau, cal
que ens aporti la corresponent declaració i/o liquidació practicada per part de
l’Agencia Tributària de Catalunya. Tindran la condició d'interessats, a aquests efectes,
les persones o entitats a que es refereix l'article 3 d'aquesta Ordenança.
Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o
d’adquisició del terreny es prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el
que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, en el seu cas, per
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l’Administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs que
gravin aquestes operacions.

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es
prendrà com a valor del sòl a aquests efectes el que resulti d’aplicar la proporció que
representi, en la data de meritació de l’impost, el valor cadastral del terreny respecte
del valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de transmissió com,
en el seu cas, al d’adquisició.
Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu s’aplicaran les regles dels
paràgrafs anteriors prenent, en seu cas, pel primer dels dos valors a comparar
assenyalats, el declarat en l’Impost sobre Successions i Donacions.
En la posterior transmissió dels immobles als quals es refereix aquest apartat, per al
còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de
valor dels terrenys no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició. El
disposat en aquest paràgraf no serà d’aplicació en els supòsits d’aportacions o
transmissions de béns immobles que resultin no subjectes en virtut d’allò disposat en
els altres apartats d’aquest article.
 Article 3r. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost, a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitadors 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, que adquireixi el
terreny, o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de gaudiment de
que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment 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 de que es tracti.
2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny, o a favor
del qual es constitueixi o transmeti el dret real de que es tracti, quan 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 subjecte
passiu, són les herències jacents, comunitats de béns i demés entitats que, sense
personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat,
susceptibles d’imposició.
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 Article 4rt. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.

2. Els copartícips o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, respondran solidàriament, en proporció a les
seves respectives participacions, de les obligacions tributàries de les referides 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, els quals respondran d’elles
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes propis del càrrec
pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament
dels deutes següents:
a) quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció
b) quan s’hagi 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 al procediment
previst a la Llei general tributària.
 Article 5è. Exempcions
1. Estan exempts d’aquest Impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, quan
els seus propietaris o titulars de drets acreditin que han realitzat al seu càrrec obres
de conservació, millora o rehabilitació en els referits immobles.
Per a l’aplicació de l’exempció prevista a l’apartat b), caldrà acreditar que l’import de les
obres de conservació i/o rehabilitació executades en els últims cinc anys, i finançades
pel subjecte passiu, o ascendents o descendents de primer grau, sigui superior al 10 %
del valor cadastral de l’immoble, en el moment del meritament de l’impost.
c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge
habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes
garantides amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de
crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
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Tanmateix, estaran exempts les transmissions de l’habitatge en que concorrin els
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.

No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar, disposi d’altres béns o drets en
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar l’alienació de
l’habitatge.
A aquests efectes es considerarà habitatge habitual aquell en el que hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició, si dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, se estarà al disposat a efectes de l’impost sobre
les Persones Físiques i de modificació parcial de l’impost de Societats, sobre la Renda
de no Residents i sobre el Patrimoni. Tanmateix a aquests efectes s’equipararà el
matrimoni amb la parella de fet legalment inscrita.
Aquesta exempció és de caràcter pregat i haurà de ser sol·licitada pels interessats. En la
sol·licitud s’hauran d’acreditar que reuneixen els requisits necessaris per a gaudir de
l’exempció mitjançant la presentació de la següent documentació:
a).- Fotocòpia DNI persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar.
b).- Còpia de la declaració d’IRPF de l’exercici anterior a la transmissió, de tots
els membres de la unitat familiar.
c).- Còpia de l’escriptura notarial o del testimoni de la resolució judicial de la
dació en pagament (només en els casos en els que l’Ajuntament no hagi emès
la liquidació de l’impost en el moment d’aquesta petició).
d).- Certificació dels béns immobles de tots els membres de la unitat familiar
(l’adjuntarà l’oficina receptora de la documentació – PIC-)
En la sol·licitud i segons imprès habilitat a l’efecte, es podrà autoritzar a l’Ajuntament
a consultar aquelles dades a les que pugui tenir accés, necessàries per a la
comprovació de que es reuneixen les condicions exigides per a gaudir de l’exempció,
i que constin en altra Administració. En aquest cas l’interessat resta exempt de la
presentació de la documentació corresponent.
2. Així mateix, estaran exempts d’aquest impost els increments de valor corresponents,
quan l’obligació de satisfer l’impost recaigui sobre les següents persones o entitats:
a) L’Estat, la Generalitat i les entitats locals, a les que pertany el municipi, així com els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic, d’anàleg caràcter de la
Generalitat i de les referides entitats locals.
b) El municipi i demés entitats locals integrades, o en les que s’integri, així com les
seves respectives entitats de dret públic, d’anàleg caràcter als organismes autònoms
de l’Estat.
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c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o benèfiques-docents.

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 titulars de concessions administratives revertibles respecte dels terrenys que els
són afectes.
La Creu Roja Espanyola.
 Article 6è. Acreditament i període impositiu
1. L'impost es merita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o
per causa de mort, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudiment limitatiu del
domini, en la data en què tingui lloc la constitució o transmissió.
2. Pel que fa referència a l'apartat anterior, s'ha de considerar com a data de
transmissió:
a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic;
quan es tracti de documents privats, la d'incorporació o inscripció en un
registre públic o la de lliurament a un funcionari públic, per raó del seu ofici.
b) En les subhastes judicials, administratives o notarials, es prendrà
excepcionalment la data de la interlocutòria, o provisió, aprovant el remat, si
en el mateix queda constància del lliurament de l’immoble. En qualsevol altre
cas, s’estarà a la data del document públic.
c) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta d’ocupació i pagament.
d) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.
3. El període d’imposició comprèn el nombre d’anys al llarg dels quals es posa de
manifest l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana i es computarà
des del meritament immediat anterior de l’Impost, amb el límit màxim de vint anys.
En la posterior transmissió dels terrenys a que es refereixen els actes no subjectes,
assenyalats en els apartats 1 a 14 de l'article 2n bis, s’entendrà que el nombre d’anys,
al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor, no s’ha interromput per
causa dels referits actes i, per tant, es prendrà com a data inicial del període impositiu la
de l’últim meritament de l’impost.
Pel que fa a la no subjecció definida en l’apartat 15, de l’esmentat article 2n bis, pel
còmput del nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment de
valor dels terrenys no es tindrà en compte el període anterior a la seva adquisició.
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4. En les adquisicions d’immobles en exercici del dret de retracte legal, es considerarà
com a data d’inici del període impositiu la que es va prendre com a tal en la transmissió
verificada a favor del retractor.
5. En la primera transmissió del terreny, posterior a la consolidació o alliberació del
domini per extinció de l’usdefruit, es prendrà com a data inicial la d’adquisició del
domini pel nou propietari.
 Article 7è. 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 gaudiment
sobre aquest, el subjecte passiu ha de tenir el dret a la devolució de l'impost satisfet.
Això, però, sempre que aquest acte o contracte no hagués produït efectes lucratius i que
l'interessat reclami la devolució, en el termini de quatre anys des que la resolució quedà
en ferm. S'ha d'entendre que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els
interessats hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295
del Codi civil. Encara que l'acte o contracte no hagi produït efectes lucratius, si la
rescissió o resolució es declarés per incompliment de les obligacions del subjecte passiu
de l'impost, no hi ha raó per a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no s'ha
de procedir a la devolució de l'impost satisfet i s'ha de considerar com un acte nou
subjecte a tributació. Es considera mutu acord l'avinença en acte de conciliació i el
simple aveniment a la demanda.
3. En els actes o contractes en què existeixi alguna condició, aquesta s'ha de qualificar
d'acord amb les prescripcions contingudes al Codi civil. Si fos suspensiva, no s'ha de
liquidar l'impost fins que aquesta es compleixi. Si la condició fos resolutòria, s'ha
d'exigir l'Impost, a reserva, quan la condició s'acompleixi, de fer l'oportuna devolució
segons la regla de l'apartat anterior.
 Article 8è. Base imposable
La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, manifestada en el moment del meritament i
experimentat durant un període màxim de vint anys.
A) Mètode objectiu de determinació de la base imposable.
1. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu
valor, al temps de la meritació d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquell moment
als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
No obstant això, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar
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provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als
procediments de valoració col·lectiva que s’instrueixin, referit al moment de la
meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors
cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació
de l’impost o estigui integrat en un bé immoble de característiques especials, no
tingui fixat valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de
la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre Béns
Immobles conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament
podrà practicar la liquidació quan aquell valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat
valor al moment de l’acreditació.

2. En la constitució i transmissió de drets de gaudiment, limitadors del domini sobre
terrenys de naturalesa urbana, per a determinar l’import de l’increment de valor cal
prendre la part del valor del terreny proporcional al valor dels drets esmentats calculat
segons l’aplicació de les normes fixades a efectes de l’Impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:
a) En el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor ha d'equivaler a un
2% del valor cadastral del terreny per cada any de durada d'aquest, sense que pugui
excedir del 70% del valor cadastral esmentat.
b) Si l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingués menys de vint
anys, ha de ser equivalent al 70% del valor cadastral del terreny i minorar aquesta
quantitat en un 1% per cada any que excedeixi de l'edat esmentada, fins al límit mínim
del 10% del valor cadastral expressat.
c) Si l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jurídica, per un termini indefinit o
superior a trenta anys, s'ha de considerar com una transmissió de propietat plena del
terreny, subjecta a condició resolutòria. El seu valor ha d'equivaler al 100% del valor
cadastral del terreny usufructuat.
d) Quan es transmeti un dret d'usdefruit ja existent, els percentatges expressats a les
lletres a), b) i c) anteriors, s'han d'aplicar sobre el valor cadastral del terreny al temps de
la transmissió esmentada.
e) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor ha de ser igual a la diferència
entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, el qual s'ha de calcular segons
les regles anteriors.
f) El valor dels drets d'ús i habitació ha de ser el que resulti d'aplicar al 75% del valor
cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin els esmentats drets, les regles
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
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g) En la constitució o transmissió del dret a bastir una o més plantes sobre un edifici o
terrenys, o del dret a realitzar la construcció soterrània, sense implicar l'existència d'un
dret real de superfície, s’aplicarà el percentatge corresponent sobre la part del valor
cadastral que representa, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en
l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció
corresponent entre la superfície o volum de les plantes que s'han de construir en el vol,
o en el subsòl, i la totalitat de superfície o volum edificats, un cop construïdes aquestes
plantes. En cas que no s’especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d’establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament
vigent.
h) En la constitució o transmissió de drets de superfície o qualsevol altres drets de
gaudiment, limitadors del domini, diferents dels enumerats en aquest apartat, s'ha de
considerar, com a valor d'aquests, a l'efecte de l'impost, el capital, preu o valor que les
parts haguessin pactat en constituir-los, si fos igual o superior del que resulti de la
capitalització a l’interès legal dels diners de la renda o pensió anual, o aquest si aquell
fos menor. En cap cas el valor així imputat serà superior al valor dels terrenys definit a
l’apartat 1 del present article.

3. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'aplicarà sobre el
menor dels dos valors següents:
a) La part del preu just que correspongui al valor del terreny.
b) El calculat conforme als punts anteriors del present article.
4. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries del dret
civil de Catalunya, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que
l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar
l'impost pel domini ple.
5. La base imposable es calcularà multiplicant sobre el valor del terreny en el
moment de la meritació, determinat d’acord amb allò establert en aquest apartat A),
el coeficient que correspongui segons el període de generació de l’increment de
valor.
El període de generació de l’increment del valor serà el nombre d’anys al llarg dels
quals s’hagi manifestat aquest increment, d’acord amb l’establert en el punt 3 de
l’article 6è
Pel còmput del nombre d’anys transcorreguts es tindran en compte els anys
complerts, es a dir, sense tenir en compte les fraccions d’any. En el cas que el
període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint
en compte el nombre de mesos complerts, es a dir, sense tenir en compte les
fraccions de mes.
Els coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment del meritament,
calculat d’acord amb el que disposen els apartats anteriors, seran els següents:
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Període de generació
Inferior a 1 any
1 any
2 anys
3 anys
4 anys
5 anys
6 anys
7 anys
8 anys
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
19 anys
Igual o superior a 20 anys

Coeficient
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Atès que els coeficients màxims s’actualitzen anualment mitjançant norma de rang
legal, si algun dels coeficients aprovats en aquesta ordenança resulta superior al nou
coeficient màxim legal, serà d’aplicació directa el coeficient legal màxim, fins l’entrada
en vigor de la modificació de l’ordenança en què es fixi un nou coeficient.
B) Plusvàlua real
Quan, a instància del subjecte passiu, es constati que, seguint les regles de valoració
establertes a l’article 104.5 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base imposable
determinada d’acord amb el mètode de l’apartat A, es prendrà com a base imposable
l’import d’aquell increment de valor.
Juntament amb la instància haurà d’adjuntar els documents on hi constin els actes o
els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements
tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent.
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 Article 9è. Tipus de gravamen i quota

La quota d'aquest impost ha de ser la que resulti d'aplicar, a la base imposable, el
tipus de gravamen del 30 per cent.
 Article 10è. Bonificacions

Les quotes que s’acreditin per les transmissions de terrenys, i transmissió o
constitució de drets reals de gaudiment, limitatius del domini, realitzades a títol
lucratiu per causa de mort, a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els
ascendents i adoptants, i les parelles de fet, per aquells terrenys que corresponguin a
l’habitatge del subjecte passiu, gaudiran d’una bonificació del:
- 80%, si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de
29.000,00€.
- 50%, si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge és superior a
29.000,00€.
S’entendrà que el terreny transmès és el de l’habitatge del subjecte passiu, quan
l’adreça del mateix coincideixi amb la del subjecte passiu que figuri al padró
d’habitants i hagi estat el seu domicili habitual durant almenys els dos anys anteriors
al moment del meritament del tribut.
El gaudiment definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de
l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, durant els tres anys següents a la mort del
causant, amb l’excepció del cas de la mort de l’adquirent dins d’aquest termini.
En el cas de les parelles de fet, per a gaudir de la bonificació, caldrà que la parella
estigui inscrita en un registre oficial o haver formalitzat la seva relació en escriptura
pública i s’haurà d’acreditar un mínim de dos anys de convivència o descendència
comú.
Aquesta bonificació sempre ha de tenir el caràcter de pregada, i haurà de ser
sol·licitada per l’obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis,
comptats des de la data del meritament de l’impost. Al seu cas es podrà practicar
l’autoliquidació amb l’aplicació provisional de la bonificació, o si procedeix, presentar
declaració. De no procedir la seva concessió es practicarà per l’Ajuntament la
liquidació tributària com correspongui.
 Article 11è. Gestió de l’impost
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les
quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7
d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat
A.1 de l’article 8è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar
en els mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per
part de l'Administració.
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2. 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 a la liquidació de l’impost per part de l’Administració.
3. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el
model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació
tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
4. Cal presentar una autoliquidació o declaració per a cadascuna de les finques o
drets transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol
instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.
5. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà
practicar autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o
practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
6. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi
constin els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants
dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que
acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.
7. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des
de la data en què es produeixi la meritació de l’impost:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, a
comptar desde la data de la defunció del causant, prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén
concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa.
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà d’efectuar la
corresponent autoliquidació o declaració.
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant.
8. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també
estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els
mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1, d'aquesta Ordenança,
sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la
persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.
9. El mètode de càlcul utilitzat pels serveis de la Hisenda Municipal serà l’objectiu,
excepte que l’interessat hagi declarat expressament que opta pel mètode de càlcul

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF6 13/16

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 6

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

real i aporti el títol d’adquisició o la declaració de l’impost sobre successions i
donacions que siguin necessaris per la realització del càlcul.
La no aportació dels títols d’adquisició o de declaració de l’impost sobre successions i
donacions deixarà sense efectes les declaracions d’inexistència de valor i d’opció
d'aplicació del mètode de càlcul real.

L’opció del mètode de càlcul, escollida de forma expressa o pressumpta, no podrà ser
modificada amb posterioritat, un cop finalitzat el termini d’autoliquidació, d’acord
amb el que disposa l’article 119.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.
Així mateix, en els supòsits de transmissió d’un immoble, o constitució o transmissió
de dret real sobre aquest, amb diferents dates d’adquisició, l’opció pel sistema de
determinació de la base imposable segons increment de valor real s’aplicarà en
relació a totes elles.
10. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries
per aquest Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o,
en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b)
de l'apartat anterior.
11. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament
una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi
continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del
fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la
plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una
vegada processat i verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui
obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix
procediment es farà servir per comunicar a l'Ajuntament la 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.
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
 Article 12è. Comprovació de les autoliquidacions
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant
l'aplicació correcta de les normes reguladores de l'impost i, per tant, que els valors
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense
perjudici de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària, i en
especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que
es preveu l'apartat 15è de l'article 2n bis d'aquesta Ordenança.
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2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació
rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics,
calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin
procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables
continguts al document no declarats pel subjecte passiu.

3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de
conformitat amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau,
de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat,
abans que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute
tributari mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos
indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud
sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà
esperar que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte
d'interposar contra la resolució presumpta recurs de reposició.
 Article 13è. Liquidació prèvia
1. Els interessats en conèixer l'import del present impost, corresponent a les
transmissions de domini que projectin realitzar, poden sol·licitar que, per part de
l'Administració, els sigui practicada una liquidació prèvia. Per això, han de manifestar,
amb tota claredat, les dades necessàries per a calcular-la i complimentar l’imprès oficial
establert a l’efecte.
2. La liquidació resultant de l’esmentada sol·licitud, en cap cas tindrà efectes
vinculants, ni per l’administració ni per l’interessat.
 Article 14è. Inspecció i recaptació
La inspecció, recaptació i qualificació d’infraccions tributàries, així com la determinació
de les sancions que, per les mateixes, corresponguin en cada cas, es realitzarà d’acord
amb allò que preveu la Llei general tributària i la resta de lleis de l'Estat, reguladores de
la matèria i disposicions dictades per al seu desenvolupament.
En relació a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que en cada cas corresponguin, s’aplicarà el règim regulat en la Llei general
tributària, en l’Ordenança General de l’Ajuntament i altra normativa aplicable.
 Disposició addicional
Única.- De modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
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 Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir de l’esmentat dia. Pel que fa a la vigència,
restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que
consta de 14 articles, una disposició addicional i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 18 de febrer de 2022 i
publicada en el BOP el dia 20 d’abril de 2022.
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Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix l’Ordenança reguladora de les
Contribucions Especials, les normes de la qual s’atenen a allò que preveuen els
articles 58 i 28 al 37 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
1.- El fet imposable de les contribucions especials ha d'estar constituït per l'obtenció,
pel subjecte passiu, d'un benefici o d'un augment de valor dels seus béns, com a
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment, o ampliació, de
serveis públics, de caràcter municipal, per aquest Ajuntament.
2.- Les contribucions especials s'han de fonamentar en la mera realització o en
l'establiment, o ampliació, dels serveis a què fa referència l'apartat anterior i la seva
exacció ha de ser independent del fet que, pels subjectes passius, en siguin
efectivament utilitzades unes o altres.
3.- Tenen la consideració d'obres i serveis municipals els següents:
a) Els que en el marc de la seva competència realitzi o estableixi l'Ajuntament per
complir amb les finalitats que li estiguin atribuïdes, llevat de les obres que realitzi a títol
de propietari del seus béns patrimonials.
b) Els que realitzi o estableixi l'Ajuntament per haver-li estat atribuïts o delegats per
altres entitats públiques i també aquells la titularitat dels quals hagi assumit d'acord
amb la llei.
c) Els que es realitzin o estableixin per altres entitats públiques, o per llurs
concessionaris, amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament.
4.- Les obres i serveis definits a la lletra a) de l'apartat anterior, han de conservar el
caràcter de municipals, malgrat que estiguin realitzats o establerts per:
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils el capital social de les quals
pertanyi íntegrament a l'Ajuntament.
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament.
c) Associacions de contribuents.
5.- Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte
que se'n recapti s'ha de destinar, íntegrament, a sufragar les despeses de l'obra o de
l'establiment o ampliació del servei, pels quals haguessin estat establertes i exigides.
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6.- L'Ajuntament podrà, potestativament, acordar la imposició i l'ordenació de
contribucions especials, sempre que es donin les circumstàncies previstes del fet
imposable regulat en aquest article, tot detallant-se a títol merament enunciatiu les
següents:
a) Per l'obertura de carrers i places.
b) Per les obres de pavimentació de les calçades.
c) Per la instal·lació o ampliació de xarxes de distribució d'aigües, xarxes de clavegueram
i desguassos d'aigües residuals.
d) Per la instal·lació o ampliació de l'enllumenat públic.
e) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i pavimentades,
i també la modificació de les rasants.
f) Per la substitució de calçades, voreres, embornals i boques de regatge de les vies
públiques urbanes.
g) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis.
h) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de finques.

i) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i depuració
d'aigües per a l'abastament.
j) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors generals.
k) Per la plantació d'arbres en carrers i places, i també per la construcció i ampliació de
parcs i jardins que siguin d'interès per a un determinat barri, zona o sector.
l) Pel desboscament, terraplenament i construcció de murs de sosteniment.
m) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament, i de la defensa de terrenys
contra avingudes i inundacions, i també la regulació i desviament de cursos d'aigua.
n) Per la construcció de galeries soterrànies per a l'allotjament de xarxes i canonades de
distribució d'aigua, gas i electricitat, i també perquè siguin utilitzades per xarxes de
comunicació i informació, així com el soterrament de les xarxes i instal·lacions ja
existents.
o) Per la realització, establiment o ampliació de qualsevol altres obres o serveis
municipals.
7.- Als efectes d’allò previst a l’art. 4rt.2.a) de la present Ordenança, s’entendrà que la
realització d’obres, o l’establiment o ampliació, dels serveis previstos als anteriors
apartats a), b), c) i d), afecten amb caràcter general, béns immobles, sense perjudici de
les particularitats i circumstàncies que es derivin, en cada cas concret, del corresponent
projecte.
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1.- No s'han de reconèixer, en matèria de contribucions especials, altres beneficis
fiscals que aquells que vinguin establerts per les disposicions amb rang de llei o per
tractats o convenis internacionals.
2.- Aquells qui, d'acord amb allò que es fa referència a l'apartat anterior, es
consideressin amb dret a un benefici fiscal, ho han de fer constar així a l'Ajuntament,
amb menció expressa del precepte pel qual considerin emparat el seu dret.
3.- Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les
quotes que haguessin pogut correspondre als beneficiaris o, si s’escau, l'import de les
bonificacions, no han de poder ser objecte de distribució entre els altres subjectes
passius.
 Article 4rt. Subjectes passius
1.- Han de tenir la consideració de subjectes passius de les contribucions especials
municipals les persones físiques i jurídiques i també les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei general tributària, especialment beneficiades per la realització de les
obres o per l'establiment o ampliació dels serveis municipals que originen l'obligació de
contribuir.
2.- D'acord amb allò que disposa l'apartat anterior, s'han de considerar persones
especialment beneficiades:
a) En les contribucions especials per la realització d'obres, o establiment o ampliació de
serveis que afectin béns immobles, els qui en siguin propietaris.
b) En les contribucions especials per la realització d'obres, o establiment o ampliació de
serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o Entitats que en
siguin titulars.
c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis d'extinció
d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies d'assegurances que
desenvolupin llur activitat en el ram, en el terme municipal.
d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les empreses
subministradores que hagin d'emprar-les.
3.- Les contribucions especials han de recaure directament sobre les persones naturals
o jurídiques que apareixen com a propietàries d’immobles a la matricula de l’IBI, o com
a titulars d'explotacions o negocis a la matrícula de l’IAE, sense perjudici, en ambdós
casos, de la diferent titularitat que puguin acreditar els interessats, mitjançant l’aportació
del document que contingui el títol corresponent, en la data en què s'acabin les obres, o
en la data en què s'iniciï la prestació del servei.
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4.- En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la Comunitat de
propietaris ha de facilitar a l'Administració municipal el nom dels copropietaris i llur
coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes
individuals. De no fer-se així, s'ha d'entendre acceptat el que es giri una quota única, la
distribució de la qual ha d'anar a càrrec de la comunitat.
 Article 5è. Base imposable
1.- La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel
90 per 100 del cost que l'Ajuntament suporti per la realització de les obres, o per
l'establiment o ampliació dels serveis.
2.- El cost esmentat l'han d'integrar els conceptes següents:
a) El cost real dels treballs pericials de redacció de projectes, i de direcció d'obres i
programes tècnics.
b) L'import de les obres que cal realitzar, o dels treballs d'establiment o ampliació dels
serveis.
c) El valor dels terrenys que hagueren d'ocupar permanentment les obres o serveis,
llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i obligatòria a
l'Ajuntament, o el d'immobles cedits en els termes establerts a l'article 145 de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de l'Estat.

d) Les indemnitzacions procedents per l'enderrocament de construccions, destrucció de
plantacions, obres o instal·lacions, i també les que s'han d'abonar als arrendataris dels
béns que han de ser enderrocats o ocupats.
e) L'interès del capital invertit en les obres per establiment o implantació de nous
serveis, quan l'Ajuntament hagués d'apel·lar al crèdit per finançar-ne la porció no
coberta per les contribucions especials, o la coberta per aquestes en el cas de llur
fraccionament general.
El càlcul d'aquests interessos es farà en funció del tipus que resulti més baix, entre
l'establert per la Llei de pressupostos generals de l'Estat com a interès legal del diner, i
el que pagui l'Ajuntament pel finançament de l'obra, en el moment d'adoptar l'acord
d'imposició, i considerant un termini d'amortització de deu anys.
3.- El cost total pressupostat de les obres o serveis ha de tenir caràcter de mera
previsió. Per tant, si el cost real fos major o menor que el previst, s'ha de prendre aquell,
a l'efecte del càlcul de les quotes corresponents.
4.- Quan es tracti d'obres o serveis referits en l'article 2on.3.c) d'aquesta Ordenança, o
de les realitzades per concessionaris amb aportacions de l'Ajuntament, referides a
l'apartat 4.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials s'ha de
determinar en funció de l'import de les aportacions, sense perjudici de les que puguin
imposar altres administracions públiques, per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas,
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s'ha de respectar el límit del 90 per 100 a què es refereix l'apartat primer d'aquest
article.

5.- A l'efecte de determinar la base imposable s'ha d'entendre per cost suportat per
l'Ajuntament la quantia resultant de restar a la xifra del cost total l'import de les
subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o
entitat pública o privada. S'exceptua el cas en què la persona o entitat que aporta la
subvenció o auxili tingui la condició de subjecte passiu, per la qual cosa s'ha de procedir
d'acord amb allò que indica l'apartat 2 de l'article 6è d'aquesta ordenança.
 Article 6è. Quota tributària
1.- La base imposable de les contribucions especials s'ha de repartir entre el subjectes
passius, atesa la classe i naturalesa de les obres i serveis, amb subjecció a les regles
següents:
a) Amb caràcter general s'han d'aplicar, en conjunt o aïlladament, com a mòduls de
repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, llur superfície, el volum
edificable i el valor cadastral a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles.
b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, podran ser
distribuïdes entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en el
Municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades l'any
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu fos superior al 5
per 100 de l'import de les primes recaptades per ell, l'excés s'ha de traslladar als
exercicis successius fins a la seva total amortització.
c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 2.6.n) d'aquesta Ordenança general,
l'import total de la contribució especial ha de ser distribuït entre les companyies o
empreses que hagin d'emprar-les, a raó de l'espai reservat a cadascuna, o en
proporció a la total secció d'elles, tot i que no les utilitzin immediatament.
2.- En el cas que s'atorgués per a la realització de les obres, o l'establiment o ampliació
dels serveis municipals, una subvenció o auxili econòmic per qui tingués la condició de
subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionessin per tal raó, l'import
de la subvenció, o auxili esmentat, s'ha de destinar, en primer lloc, a compensar la
quota de la persona o entitat respectiva. L'excés, si l'hagués, s'ha d'aplicar a reduir, a
prorrata, la quota dels subjectes passius restants.
3.- En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en
compte els metres lineals de façana dels immobles, s'ha d'entendre per finques amb
façana a la via pública, no només les edificades coincidents amb l'alineació exterior de
l'illa, sinó també les construïdes en blocs aïllats, qualsevol quina sigui la seva situació
respecte a la via pública que delimiti aquella illa i sigui objecte de l'obra. En
conseqüència, la longitud de la façana s'ha de mesurar, en aquests casos, per la del
solar de la finca, independentment de les circumstàncies de l'edificació, reculada, patis
oberts, zones de jardí o espais lliures.
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4.- En el cas que dues façanes estiguin formant xamfrà o s’adjuntin en corba, es
consideraran, a efectes de mesurar la longitud de cada façana, la meitat de la longitud
de xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, la qual cosa sumarà a les
longituds de les façanes immediates.
5.- Quan una finca tingui façana a dos o mes carrers, els mòduls a aplicar es
computaran proporcionalment als metres lineals de façana afectats per l’obra en
qüestió.
 Article 7è. Acreditament
1.- Les contribucions especials s'han d'acreditar en el moment en què les obres s'hagin
executat o el servei hagi començat a prestar-se. Si les obres fossin fraccionables,
l'acreditament s'ha de produir per cadascun dels subjectes passius des que s'hagin
executat les corresponents, a cada tram o fracció de l'obra.

2.- Sense perjudici d'allò que disposa l'apartat anterior, una vegada aprovat l'acord
concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament podrà exigir per endavant el pagament de
les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a l'any següent. No
ha de poder exigir-se la bestreta d'una nova anualitat sense que hagin estat executades
les obres per les quals s'exigí la corresponent bestreta.
3.- El moment de l'acreditament de les contribucions especials s'ha de tenir en compte
a l'efecte de determinar la persona obligada al pagament, d'acord amb el que disposa
l'article 4rt de la present ordenança, tot i que, en l'acord concret d'ordenació, figuri com
a subjecte passiu qui ho sigui amb referència a la data d'aprovació i que aquest hagués
bestret el pagament de les quotes, d'acord amb allò que disposa l'apartat 2 d'aquest
article. Quan la persona que figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació,
i hagi estat notificada d'això, transmeti els drets sobre els béns o explotacions que
motivin la imposició en el període comprès entre l'aprovació de l'acord esmentat i el del
naixement de l'acreditament, ha d'estar obligada a donar compte a l'Ajuntament de la
transmissió efectuada, dins del termini d'un mes des de la data de transmissió. Si no ho
fes, l'Ajuntament podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a
subjecte passiu en l'expedient esmentat.
4.- Una vegada finalitzada la realització total o parcial de les obres, o iniciada la
prestació del servei, s'ha de procedir a assenyalar els subjectes passius, la base i les
quotes individualitzades definitives, tot girant les liquidacions que procedeixen i
compensant, com a lliurament a compte, les bestretes que s'haguessin efectuat. Aquest
assenyalament definitiu s'ha de realitzar pels organismes competents municipals i s'ha
d'ajustar a les normes de l'acord concret d'ordenació del tribut per l'obra o servei de què
es tracti.
5.- Si les bestretes haguessin estat efectuades per persones que no tenen la condició
de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o bé excediren de la quota
individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament ha de practicar la pertinent
devolució d'ofici.
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1.- Una vegada determinada la quota que cal satisfer, l'Ajuntament podrà concedir-ne,
si així ho sol·licita el contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini
màxim de cinc anys. Amb aquesta finalitat, ha de garantir el pagament del deute
tributari mitjançant un aval bancari.
2.- La concessió del fraccionament o ajornament ha d'implicar la conformitat del
sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui.
3.- En qualsevol moment, el contribuent podrà renunciar a l'ajornament o
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la totalitat o part de la quota pendent de
pagament, i també dels interessos vençuts, procedint també, aleshores, a la cancel·lació
de la garantia constituïda.
4.- D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la qual s'executen les
obres, llur naturalesa i quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i l'import de les
quotes individuals, l'Ajuntament podrà acordar d'ofici el pagament fraccionat amb
caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells puguin, en qualsevol
moment, avançar els pagaments que considerin adients.
5.- En allò no previst expressament en aquest article, són d’aplicació supletòria les
disposicions contingudes a l’Ordenança Fiscal General en matèria de fraccionaments i
ajornaments, i, en tot cas, allò regulat a l’art. 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
 Article 9è. Imposició i ordenació
1.- Per a l'exacció de les contribucions especials cal l'adopció prèvia, per l'Ajuntament
en Ple, de l'acord d'imposició en cada cas concret.
2.- L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment, o ampliació, d'un servei
que s'hagi de costejar mitjançant contribucions especials, no ha de poder executar-se
fins que s'hagi aprovat l'ordenació concreta de les obres.
3.- L'acord d'imposició ha de ser d'inexcusable adopció i ha de contenir la determinació
del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat a repartir entre els beneficiaris i dels
criteris de repartiment. Així mateix, s'ha d'exposar al públic en els terminis establerts per
la llei. L'acord d'ordenació concret s'ha de remetre, pel que fa a les qüestions restants, a
la present Ordenança general de contribucions especials.
4.- Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i
determinades les quotes que cal satisfer, aquestes han de ser notificades individualment
a cada subjecte passiu, si aquest o el seu domicili fossin coneguts, i, si no ho fossin, per
edictes. Els interessats podran formular recurs de reposició a l'Ajuntament, que podrà
versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge dels cost que
hagin de satisfer les persones especialment beneficiades o les quotes assignades.
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5.- Quan aquest Ajuntament col·labori amb una altra entitat local en la realització
d'obres o establiment, o ampliació, de serveis i sempre que s'imposin contribucions
especials, s'han d'observar les regles següents:
a) Cada entitat ha de conservar les seves competències respectives en ordre als acords
d'imposició i ordenació concrets.
b) Si alguna de les entitats realitzés les obres, o establís o ampliés els serveis, amb la
col·laboració econòmica de l'altra, ha de correspondre a la primera la gestió i recaptació
de la contribució especial, sense perjudici d'allò que disposa la lletra a) anterior.
6.- En el supòsit que l'acord concret d'ordenació no fos aprovat per una de les entitats
esmentades, ha de quedar sense efecte la unitat d'actuació i adoptar separadament
cadascuna d'elles les decisions que corresponguin.
 Article 10è. Col·laboració ciutadana

1.- Els propietaris o titulars afectats per les obres, podran constituir-se en associació
administrativa de contribuents i promoure la realització d'obres, o l'establiment o
ampliació de serveis, per l'Ajuntament. Per això, s'han de comprometre a sufragar la part
que els correspongui aportar, quan la seva situació financera no els ho permetés, a més
de les què correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.
2.- Així mateix, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres, o
l'establiment o ampliació de servei promoguts per l'Ajuntament, podran constituir-se en
associacions administratives de contribuents, en el període d'exposició al públic de
l'acord d'ordenació de les contribucions especials.
3.- Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què fan
referència els dos apartats anteriors, l'acord ha de ser pres per la majoria absoluta dels
afectats, sempre que representin, si més no, els dos terços de les quotes que s'han de
satisfer.
 Article 11è. Infraccions i sancions
1.- Pel que fa a les infraccions tributàries i llur qualificació, i també a les sancions que
els correspongui en cada cas, s'han d'aplicar d'acord amb allò que disposa la Llei
general tributària.
2.- La imposició de sancions no ha de suspendre, en cap cas, la liquidació i cobrament
de les quotes acreditades no prescrites.
 Disposició transitòria
Els criteris d'imposició, distribució i imputació continguts en l'exposició de motius,
apartats I i II, de l'esmena aprovada en sessió plenària de data 10 d'octubre de 1991,
relativa a la fiscalitat municipal, són de directa aplicació en els acords a adoptar sobre
contribucions especials.
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 Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2005. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta d’11 articles, disposició transitòria i disposició final, va ser aprovada
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de setembre de 2004,
elevada de forma automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període
d’informació pública, i publicada en el BOP núm. 280 el dia 4 de desembre de 2004.
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 Article 1r. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats reconegudes als articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa de les activitats, industrials, comercials, professionals, de
serveis, així com també, els espectacles públics, les activitats recreatives i els centres
de culte a l’objecte de procurar que aquestes tinguin les condicions de tranquil·litat,
seguretat, salubritat, medi ambientals i qualsevol altres exigides per les normes de
protecció ambiental o sectorial aplicables, ordenances i Reglaments Municipals o
Generals i per l’ordenació urbanística
 Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la
prestació dels serveis tècnics i administratius necessaris per a la tramitació dels
diferents règims d’intervenció administrativa municipal següents:
a) Autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental, així com també, la
modificació substancial per les activitats dels annexos 1.1, 1.2 a),1.2 b), en els casos
en que el projecte estigui sotmès a declaració d’impacte ambiental, i 1.3 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i altres
autoritzacions sectorials.
b) Autorització ambiental i la modificació substancial per les activitats dels annexos
1.2 b) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, en els casos en que es determini que el projecte estigui no requereix
declaració d’impacte ambiental.
c) Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, així com també, la seva
modificació substancial per les activitats de l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
d) Llicència ambiental i la modificació substancial per les activitats de l’annex II de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en
els casos en que el projecte està sotmès a un procés de decisió prèvia sobre la
necessitat de sotmetiment a avaluació d’impacte ambiental.
e) Llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació
d’impacte ambiental, llicència municipal per activitats de caràcter permanent no
desmuntable sotmeses a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives o qualsevol altra sotmesa a
legislació sectorial, així com la així com la modificació substancial de qualsevol
d’aquestes.
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f) Comunicació a l’Ajuntament amb caràcter previ a l'inici, per les activitats incloses de
l’annex III de la Llei 20/2009, per activitats sotmeses a legislació sectorial per activitats
«baix risc» segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, i per les activitats no incloses ni a
la legislació ambiental ni a la legislació sectorial.

g) Declaració responsable d'activitats «innòcues» segons la Llei 16/2015, de 21 de
juliol i per les activitats no incloses ni a la legislació ambiental ni a la legislació
sectorial.
h) Llicència municipal per espectacle públic i o activitat recreativa de caràcter no
permanent i desmuntable (art. 41 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives).
i) Llicència municipal per espectacle públic i activitat recreativa de caràcter
extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009 del 6 de juliol, de regulació administrativa
dels espectacles públics i les activitats recreatives).
j) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament.
k) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental.
l) Modificació no substancial d’activitat.
m) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat.
n) Control periòdic d’activitat.
o) Revisió d’autorització/llicència ambiental/municipal.
p) Informe urbanístic.
q) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
2.- Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions, o
instal·lacions i les superfícies, incloses les vies i els espais públics, cobertes o sense
cobrir, obertes o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol espectacle públic, activitat
o ús, excepte el d’habitatge.
 Article 3r. Subjectes passius i responsables
1.- Són subjectes passius d’aquestes taxes, a títol de contribuent, les persones físiques
i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que
sol·licitin o que resultin beneficiades, o afectades, per qualsevol tipus d’intervenció
administrativa definida com a fet imposable, a l’article 2n de la present ordenança.
2.- 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.
3.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
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4.- En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació, els subjectes passius
ho seran els titulars de l’activitat.

5.- En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització, llicència
o comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o
jurídica que desenvolupi l’activitat.
 Article 4rt. Meritament de la taxa
1.- L’obligació de contribuir neix en el moment de formular-se la sol·licitud
d’autorització o de llicència ambiental, de llicència sectorial de competència
municipal, d’efectuar una declaració responsable, comunicació o qualsevol altre
procediment dels definits a l’apartat 1 de l’article 2n. Les actuacions administratives
que s’hagin de realitzar amb motiu de la sol·licitud, declaració o comunicació
presentades no es realitzaran si no s’acredita haver efectuat el pagament de les
corresponents taxes.
En el cas d’iniciar una activitat sense haver sol·licitat la corresponent autorització o
llicència, o en el seu cas, no haver efectuat la declaració responsable o la comunicació
prèvia, les taxes meritaran en el moment en què es produeixi el requeriment de
legalització de l’activitat al subjecte passiu.
2.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s’ha de veure afectada ni per la
denegació de l’autorització o llicència sol·licitada, ni per la concessió
d’aquesta,condicionada a la modificació de les condicions de l’establiment, ni per la
renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada atorgada la llicència ni tampoc per
la declaració de caducitat del procediment.
 Article 5è. Categoria de les vies públiques
A l’efecte d’allò que es preveu per a l’aplicació de les tarifes de l’article 6è següent,
les vies públiques d’aquest Municipi es classifiquen en sis categories, sent aquestes
les establertes per a l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats
econòmiques i que figuren com annex a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
La categoria del carrer que s’ha d’aplicar en el càlcul de la quota, ha de ser la de la via
pública per la que s’accedeixi a l’àmbit destinat a l’activitat o ús, amb independència
de l’adreça per la que s’hagi sol·licitat la llicència, l’adreça postal o l’adreça cadastral.
Si un local té accés des de vàries vies públiques, s’aplicarà la categoria corresponent a
la de la via pública que la tingui més alta.
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 Article 6è. Tarifes

1.- Les tarifes que s’han d’aplicar en el càlcul per a obtenir la quota de la taxa
corresponent als fets imposables definits a l’apartat 1 de l’article 2n de la present
ordenança, són les que figuren en el quadre següent, en funció del règim
d’intervenció administrativa, tipus i naturalesa de l’activitat, seguint el detall dels
càlculs que s’indica, en funció de la superfície, la ubicació, en el cas d’activitats fixes, i
en funció de la temporalitat i l’aforament, respectivament, en el cas d’activitats no
permanents i o extraordinàries.
RÈGIM D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA /ACTIVITATS:
Tarifa bàsica
Activitats de caràcter permanent:
a) Autorització ambiental i declaració d'impacte
ambiental per activitats annexos 1.1, 1.2 i 1.3
i altres autoritzacions per activitats sotmeses
a normativa sectorial
b) Llicència ambiental municipal per activitats
annex II, i altres llicències municipals per
activitats sotmeses a normativa sectorial
c) Declaració responsable i comunicació prèvia
d’inici d’activitats

(euros / m2)

Quota
mínima
(euros)

Quota
màxima
(euros)

4,67 €

306,00 €

4.430,88 €

6,45 €

306,00 €

6.120,00 €

2,53 €

306,00 €

2.386,80 €

Tarifa bàsica

Quota
mínima

(euros)
Espectacles públics i activitats recreatives de
(euros/
caràcter no permanent:
aforament o dia
d) Llicència municipal per espectacle públic i
51,77€ per cada
activitats recreatives de caràcter extraordinari
100 persones
51,77 €
o fracció
e) Llicència municipal per activitat no permanent 51,77€ per cada 51,77 €
de caràcter desmuntable
dia o fracció

Quota
màxima
(euros)

306,00 €
306,00 €

1. a. En el cas d’activitats de caràcter permanent, l’import de la quota es calcula a
partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus d’activitat o ús, si és de
naturalesa econòmica o no, la superfície, l’índex de situació en funció de les
categories de les vies públiques assignades per a l’aplicació del coeficient de situació
de l’impost sobre activitats econòmiques on s’ubiqui l’establiment, local o instal·lació
en el que es desenvolupi l’activitat o l’ús. La quota a liquidar serà la que resulti del
càlcul que a continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la
quota mínima ni superior a la màxima, que figuren al quadre de tarifes.
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Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q= TB x S x FC x CS
En el que:

TB = tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de
naturalesa no econòmica, 0,60 per les activitats o usos de ramaderia, i 1,0 per la resta.
Per activitats econòmiques, els titulars de les quals optin pel sistema de pagament
fraccionat, i que creïn i mantinguin un mínim de 2 llocs de treball amb posterioritat a
la posada en marxa o en que es produeixi el fet imposable, d’acord amb l’article 8.b
d’aquesta ordenança: 0,7.
CS = coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via pública
en la que s’ubica l’activitat o ús:
1a categoria
2a categoria
3a categoria
4a categoria
5a categoria
6a categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

Q = quota de la taxa
La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota
mínima ni superior a la quota màxima establerta al quadre de tarifes, multiplicada pel
factor corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota mínima, i
si és superior, es liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector d’activitat
(FC).
Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el
planejament vigent, la quota ha de ser el 60% del que resulti en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts en aquest apartat 1.
1.b. En els supòsits d’activitats de caràcter no permanent l’import de la quota es
calcula a partir de la tarifa bàsica i ve determinada per l’aforament quan es tracta
d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, i per la
temporalitat, quan es tracta d’espectacles públics i activitats recreatives no permanent
desmuntables.
2.- La quota a liquidar pels fets imposables definits als apartats i) a p) de l’article 2n
de la present ordenança, es calcularà de la forma que es detalla en els següents
apartats:
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a) Permís d’abocament d’aigües residuals al sistema públic de sanejament, la quota a
liquidar és de 306,00 euros.
b) Consulta prèvia sobre avaluació d’impacte ambiental la quota és de 183,60€.

c) Modificació substancial d’activitat, la quota ha de ser la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant el 50% de la superfície ja autoritzada més el
100% de la superfície de l’ampliació, en cas que, efectivament, hi hagi ampliació de
superfície.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
d) Modificació no substancial d’activitat, quan l’ampliació no reuneix els requisits
definits a l’apartat anterior, la quota serà la que resulti del càlcul del polinomi definit
al punt 1, computant solament el 100% de la superfície de l’ampliació.
En el cas en que no hi hagi increment de superfície, s’aplicarà la quota mínima.
e) Comunicació preceptiva per canvi de titularitat de l’activitat quan comporti
verificació tècnica i/o administrativa, la quota ha de ser el 50% del que resulti en
aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior, excepte en els casos de
successió familiar entre cònjuges, i entre descendents i ascendents, els quals han de
tributar un 25% de les quotes esmentades.
f) Control periòdic d’activitats, la quota a liquidar serà un 10% del que, com a primera
instal·lació, correspongui en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt1.
g) Revisió d’activitats la quota a liquidar serà l’equivalent al 50% del que correspongui
en aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1.
h) Informe urbanístic relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic és de 183,60€.
i) Informe sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, és de 183,60€.
3.- La quota a liquidar per aquelles activitats amb caràcter temporal, i que el seu
termini sigui com a màxim de sis mesos, serà del 50% de la que resulti de l’aplicació
de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
 Article 7è. Exempcions i bonificacions
A.- Gaudiran d’exempció del pagament d’aquesta taxa, sense perjudici de l’obligació
de tramitar la corresponent sol·licitud d’autorització, de llicència, o comunicació:
1.- Els trasllats determinats per expropiació, enderrocament forçós, declaració de
ruïna, enfonsament, incendi o desnonament , no originat per manca de pagament de
lloguers, i els que es verifiquin en compliment d’ordres i disposicions oficials.
2.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs de negoci, sempre que no impliquin canvi
d’activitat i no s’interrompi l’exercici de l’activitat, la qual cosa s’acreditarà mitjançant
les corresponents declaracions d’alta i baixa simultànies en l’impost sobre activitats
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econòmiques o, en el seu cas, declaració d’alta i baixa en el cens d’obligats tributaris
(model 036).
En aquest cas, s’entendrà per alta i baixa simultània quan l’interval de temps entre la
declaració d’alta i baixa abans esmentada no sigui superior als 3 mesos.
3.- Els canvis de titularitat, cessió o traspàs d’activitats, o usos de naturalesa no
econòmica.
B.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota, els trasllats d’activitats
autoritzades per motiu d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions o
locals, sempre que el període del trasllat no superi un any.
Aquests beneficis fiscals són de caràcter pregat, havent l’interessat de sol·licitar-los per
escrit, en el moment de presentar, la sol·licitud de l’autorització, del permís o de la
llicència, o bé la comunicació prèvia, davant l’Ajuntament, havent d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció o bonificació que
es demana.
 Article 8è. Normes de gestió

1.- Les taxes regulades a la present ordenança s’ingressaran mitjançant el sistema
d’autoliquidació segons el procediment establert per l'Ajuntament d'acord a la mecànica
del tribut.
2.- Les persones que sol·licitin una autorització, llicència ambiental o municipal
sectorial, realitzin una declaració responsable, comunicació preceptiva d’inici d’una
activitat, o demanin qualsevol procediment dels definits al punt d) de l’apartat 1 de
l’article 2n, han de presentar al Registre General de l’Ajuntament, la sol·licitud o
comunicació oportuna amb especificació de l’activitat o ús que han de desenvolupar a
l’establiment o local, acompanyada de la documentació legalment establerta,
adjuntant la declaració-liquidació de les taxes complimentada amb el model d’imprès
oficial establert a l’efecte, i justificant del seu ingrés.
3.- L’interessat que tingui dret a algun dels beneficis fiscals recollits a l’article 7è de la
present ordenança, podrà aplicar-lo a la declaració-liquidació, que sempre s’ha
d’acompanyar a la sol·licitud o comunicació prèvia, havent d’adjuntar la pertinent
documentació justificativa.
4.- L’import autoliquidat i ingressat tindrà el caràcter de liquidació provisional de la
corresponent taxa, i en cap cas, suposarà la legalització de l’exercici de l’activitat.
 Article 9è. Inspecció, recaptació, infraccions i sancions
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb allò que es preveu en la
Llei general tributària, en altres lleis reguladores de la matèria i disposicions dictades
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per a llur desenvolupament, i en l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i preus públics municipals.
Per tot allò que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també a la
determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim
regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin, així com
el que s’estableix a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i
preus públics municipals.
 Disposició transitòria

La determinació de la taxa aplicable als fets imposables originats en els expedients
iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, que es tramitin de conformitat
amb la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció ambiental de l’administració
ambiental, inclosos els expedients d’adequació a la citada Llei i fins a la seva
conclusió, es regirà per les ordenances fiscals anteriors que els siguin d’aplicació.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 9 articles, una disposició transitòria i una disposició final, va ser
aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de
2021 i publicada en el BOP el dia 27 de desembre de 2021.

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF8 8/8

AJUNTAMENT DE REUS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA FISCAL 9
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

ÍNDEX
Article 1r. Fonament
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Obligació de contribuir
Article 4t. Subjectes Passius
Article 5è. Responsables
Article 6è. Acreditament
Article 7è. Quota tributària
Article 8è. Exempcions i bonificacions
Article 9è. Normes de gestió
Article 10è. Infraccions i sancions
Disposició final
DILIGÈNCIA

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF9 ÍNDEX

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 9
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

 Article 1r. Fonament

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 a 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa
per recollida d’escombraries, que s’ha de regir per aquesta Ordenança Fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret
legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans
d’habitatges i locals, o establiments sense cap mena d’activitat, així com el seu
tractament.
2.- Amb aquesta finalitat, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids
urbans les restes i malbaratament d’alimentació, procedents dels habitatges i els
detritus procedents de la neteja normal dels habitatges i locals, o establiments en
els que no s’hi realitza cap activitat. S’exclouen de tal concepte els residus de tipus
industrial, els comercials que per quantitat, volum o mida no siguin assimilables a
domèstics, enderrocs d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminats,
corrosius i perillosos, la recollida o abocament dels quals requereixin l’adopció de
mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat, i també les que
suposin un risc potencial per a la salut o medi ambient.
3.- No s’han de considerar subjectes a la taxa, la recollida dels residus comercials i
industrials assimilables a municipals, atès que d’acord amb allò que determina la
Llei 15/2003, aquest servei passa a ser de recepció voluntària, regulant-se com a
preu públic la prestació patrimonial a pagar pels beneficiaris del mateix, quan sigui
l’Ajuntament el prestador d’aquest servei.
 Article 3r. Obligació de contribuir
La motivació directa de la prestació del servei de recollida i tractament
d’escombraries es fonamenta en la salubritat i higiene ciutadanes. És per això que
l’obligació de contribuir neix de la prestació general del servei, amb independència
del règim d’intensitat directa en la seva utilització, sempre que el servei es presti en
els carrers o sectors en els quals estiguin ubicats els habitatges, allotjaments, locals
i establiments, llevat que per l’ús i destí dels mateixos, el servei municipal de
recollida dels residus que generin no constitueixi el fet imposable de la taxa, i per
tant estigui sotmès al règim de preu públic o privat.
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1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques, i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques
en què es presti el servei, ja sigui a títol de propietari, concessionari, usufructuari,
habitacionista, arrendatari o, fins i tot, de precari.
2.- El propietari, o usufructuari en el seu cas, dels habitatges o locals ha de tenir la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, sempre que per la seva
naturalesa estigui subjecte al pagament del tribut. És per això que podrà fer
repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris dels habitatges i locals,
beneficiaris del servei.
 Article 5è. Responsables
1.- Han de respondre 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.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 6è. Acreditament
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la
prestació del servei. S’entén iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan es trobi establert i en funcionament el servei municipal de
recollida d’escombraries domiciliàries, en els carrers o llocs on figurin els habitatges
o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la Taxa.
La Taxa meritarà periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període
impositiu l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de la prestació del
servei, en els quals aquest serà des de l’inici fins al final d’any o des de l’ú de gener
fins la data de cessament.
 Article 7è. Quota tributària
1.- La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat física d’habitatge
o de local, que es determina en funció de la seva naturalesa, ús i destí, i superfície.
2.- A l’efecte de l’aplicació d’aquesta taxa, s’entén per unitat física de local, tota
construcció que, sola o agrupada, permet un mateix ús i destí, ja sigui com
habitatge o local.
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En aquest sentit, en els immobles habitables per una sola família, es considera
agrupat a l’habitatge el local que, formant part del mateix immoble i amb la
mateixa referència cadastral, es destina a magatzem particular o garatge, fins
a un màxim de tres places d’aparcament, per a l’ús exclusiu dels membres de
la unitat familiar i que hi figurin empadronats. Així mateix, s’ha d’entendre per
habitatge aquell immoble destinat a domicili de caràcter familiar, o aquells
allotjaments que no excedeixin les deu places.
3.- Quan en un mateix local, per l’aprofitament, sigui possible l’aplicació de més
d’un epígraf de la següent tarifa, s’aplicarà sempre l’epígraf de la quota més alta.

4.- Les tarifes anuals que s’han d’aplicar per la prestació del servei, dins de la zona
de prestació obligatòria que figura en el plànol annex a la present ordenança, són
les que a continuació es detallen per a cada epígraf, segons la superfície de
l’habitatge o local:
EPÍGRAF
1
Habitatge

2

Locals destinats a aparcaments
Familiars (unifamiliars o comunitaris)

3

Locals destinats a activitats culturals,
socials o religioses, sense ànim de
lucre

4

Locals sense cap mena d’activitat

Tram
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Superfície
fins a 100 m2
més de 100 m2 fins a150 m2
més de 150 m2
menys de 50 m2
de 50 a menys de 150 m2
de 150 a menys de 300 m2
a partir de 300 m2
menys de 50 m2
de 50 a menys de 150 m2
de 150 a menys de 300 m2
a partir de 300 m2
menys de 50 m2
de 50 a menys de 150 m2
de 150 a menys de 300 m2
a partir de 300 m2

Euros
140,87
166,42
169,48
178,91
322,02
393,59
400,76
151,71
257,63
322,02
343,49
143,11
157,44
171,77
178,91

5.- Quan el període impositiu que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui
inferior a l’any natural, les quotes es prorratejaran per trimestres, d’acord amb el
següent procediment:
En les altes la quota es calcularà proporcionalment al número de trimestres
naturals que restin per a finalitzar l’any, incloent el de la data de l’alta.
En les baixes la quota es calcularà proporcionalment al número de trimestres
naturals vençuts, incloent el de la data en que es produeixi la baixa.
La quota de la taxa meritada per l’alta del servei d’un immoble que ja pagui pel
servei municipal de recollida de residus comercials i industrials i passi a tributar per
la present taxa, es prorratejarà per trimestres complerts, és a dir, que si la subjecció
a la taxa es produeix durant el primer trimestre tributarà per un 75 per cent, si es
produeix durant el segon trimestre tributarà per un 50 per cent, si es produeix
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durant el tercer trimestre tributarà per un 25 per cent i si es produeix durant el
quart trimestre no tributarà fins l’any següent.

Igualment, la quota de la taxa meritada fins la baixa del servei d’un immoble que ja
tributi per la present taxa i passi a pagar el preu públic pel servei municipal de
recollida de residus comercials i industrials, es prorratejarà per trimestres, en funció
de la data d’alta en el preu públic, és a dir, que si la baixa en la taxa es produeix
durant el primer trimestre, la quota serà zero, si es produeix durant el segon
trimestre la quota serà del 25 per cert, si es produeix durant el tercer trimestre la
quota serà del 50 per cent i si es produeix durant el quart trimestre, tributarà per
un 75 per cent.
Quan el període impositiu liquidat sigui anual i durant els tres primers trimestres
de l’any es produeixi el canvi d’epígraf pel que correspon tributar, o bé variï el
subjecte passiu, la quota es fraccionarà per trimestres, lliurant-la per l’epígraf i
subjecte passiu que correspongui, d’acord amb el titular, ús i activitat de l’immoble,
en el primer dia de cada trimestre natural.
El prorrateig de la quota es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes,
o bé a petició del subjecte passiu, quan vingui determinat per la baixa del servei,
pel canvi d’epígraf o pel canvi del subjecte passiu, i comportarà a més de
l’adequació del cens del tribut, l’ajust de les quotes de les corresponents
liquidacions, ja estiguin pendents d’ingressar o ingressades, sempre que:
a) la variació del subjecte passiu estigui acreditada mitjançant document públic
justificatiu de la propietat de la finca, amb independència de que la liquidació sigui
ferma i consentida.
b) el canvi d’epígraf o la baixa del servei, es reconegui respecte d’una liquidació
que encara no ha esdevingut ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit
fermesa, es modificarà el cens sense variar la liquidació.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en
donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una o dues de noves, pels imports, tarifes i
subjectes passius que corresponguin, sempre que la data d’efectes de la baixa del
servei, canvi d’epígraf o de subjecte passiu, sigui anterior a la d’aprovació de la
liquidació; en cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució
parcial de la quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
El tràmit a seguir en el cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons que la data d’efectes de la baixa, canvi
d’epígraf o del subjecte passiu sigui anterior o no a la d’aprovació de la liquidació.
 Article 8è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
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1.- La matricula de la taxa estarà formada per les dades que figuren en el cens de
l’IBI, referents a l’adreça tributària, superfície, i dades del contribuent, dels
habitatges o locals que estiguin subjectes a la taxa. En aquells casos en que la
unitat física de local no coincideixi amb la unitat fiscal de l’IBI, la taxa es liquidarà
mitjançant un sol rebut, per la quota corresponent, lliurant-lo a nom de la
comunitat de propietaris, si està formalment constituïda, o bé a nom d’un dels
contribuents per l’IBI, indicant al rebut que el contribuent no és únic.
2.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en la qual s’acrediti per primera
vegada la taxa, els subjectes passius han de formalitzar la seva inscripció a la
matrícula. Així mateix, han de presentar, amb aquesta finalitat, la declaració d’alta
corresponent, ingressant simultàniament la quota de l’any en curs.
3.- Quan un subjecte passiu estigui donat d’alta a la matrícula de la taxa, i es
modifiqui la naturalesa i/o destí de l’immoble pel qual tributa, haurà de comunicar
la variació al Departament de Rendes i Exaccions, dins els trenta dies hàbils
següents a la data en què es produeixi.
4.- Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació que afecti les dades que figuren a la matrícula, així com la inclusió o
exclusió de la mateixa d’un immoble que, seguint sent beneficiari del servei
municipal de recollida de residus, per la variació del seu ús i activitat, passi a estar
o deixi d’estar subjecte a la taxa, l’administració municipal hi farà les modificacions
corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del primer meritament següent
al de la data en què s’hagi efectuat la modificació, adequant a la nova situació les
quotes meritades mitjançant prorrateig trimestral, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 7è de la present ordenança.
5.- L’incompliment de les obligacions assenyalades en els apartats 2n i 3r del
present article, constitueixen infracció tributària, essent d’aplicació la normativa
recollida a l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic local . L’Ajuntament pot liquidar d’ofici les quotes
meritades i no prescrites.
6.- La cobrança de les quotes es farà anualment, mitjançant un rebut de Padró
derivat de la matrícula, durant els dos mesos que l’Ajuntament fixi com a període
de cobrança.
 Article 10è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord a allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable.
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 Disposició Final

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel
que fa a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o
derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2021 i
publicada en el BOP el dia 27 de desembre de 2021.
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 REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES DE TAXIS
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Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per llicència de taxis”, que
s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò
que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la realització de l’activitat
administrativa relacionada amb l’atorgament, la modificació o la transmissió de les
llicències, i les autoritzacions, per a prestar els serveis de taxi, a què es refereixen la
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i normes que la desenvolupin, i l’Ordenança
del servei urbà de taxi a la Ciutat de Reus, aprovada definitivament en data 29
d’abril de 2005, que s’assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de les llicències.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectats per les llicències.
 Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligades al pagament de la Taxa, en concepte de subjectes passius
contribuents, les persones físiques i jurídiques, i les entitats, a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària següents:
1.- La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i expedició de la
llicència, o a favor de la qual s’autoritzi la transmissió de la llicència esmentada.
2.- El titular de la llicència, el vehicle del qual sigui substituït.
 Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què fa referència l’article 42 de la Llei
general tributària.
2.- Han de respondre subsidiàriament els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
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S’acredita la taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’iniciï
l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquest efecte, s’ha
d’entendre iniciada l’esmentada activitat en la data de presentació de l’oportuna
sol·licitud dels serveis municipals, enumerats com a fet imposable a l’article 2n de
la present Ordenança.
 Article 6è. Quota tributària
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, assenyalada segons la
naturalesa o activitat, d’acord amb la tarifa següent.
Epígraf
Euros
1.- Concessió i expedició de llicències:
- Llicències de taxis .............................................................................................................762,47
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids ................................210,11
2.- Autorització per a transmissió de llicències:
a) Transmissió “inter-vivos”
- Llicències de taxis ........................................................................................................ 1.391,84
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids ...............................653,74
b) Transmissió “mortis-causa”
- Llicències de taxis ............................................................................................................653,74
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids ...............................326,72
3. Substitució de vehicles.
- Llicències de taxis............................................................................................................. 31,25
- Llicències de taxis per vehicles adaptats per a minusvàlids ............................... 15,70
 Article 7è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa.
 Article 8è. Normes de gestió
1.- La realització de les activitats subjectes a aquesta Taxa s’han de portar a terme
a instància de part.
2.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe. Una
vegada concedides les llicències o autoritzacions, o realitzada qualsevol activitat
sol·licitades, es practicarà la liquidació que correspongui, la qual els contribuents

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF10 2/3

AJUNTAMENT DE REUS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA FISCAL 10
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES DE TAXIS

han de procedir a pagar en els terminis establerts a l’art. 62 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària.
 Article 9è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.

 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 9 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i
publicada en el BOP núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS DE CARTOGRAFIA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, PER LA
IDENTIFICACIÓ CADASTRAL DE FINQUES I PEL SERVEI D'UTILITZACIÓ DE LES
INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPALS
ÍNDEX
Article 1r. Fonament
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjecte passiu
Article 4t. Responsables
Article 5è. Quota tributària
Article 6è. Exempcions i bonificacions
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DILIGÈNCIA

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF11 ÍNDEX

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 11

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ SERVEIS DE CARTOGRAFIA I TECNOLOGIES INFORMACIÓ, IDENTIFICACIÓ
CADASTRAL DE FINQUES I SERVEI D'UTILITZACIÓ INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS MUNICIPALS

 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
d'acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per la prestació dels serveis de
cartografia i tecnologies de la informació, per la identificació cadastral de finques i
d'utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals", que s'ha de
regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu
l'article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació dels serveis tècnics següents:
a) Alineacions (tirada de corda).
b) Lliurament de cartografia i productes cartogràfics
procediments gràfics (plòter) o en suport digital.

derivats,

mitjançant

c) Subministrament de les plaques identificatives de la numeració postal.
d) Prestació de serveis municipals de tecnologies de la informació
telecomunicacions, establerts a l’article 5.2 d’aquesta ordenança.

i

e) Servei d'utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals.
L'exacció de la taxa en aquest últim supòsit és, en tot cas, compatible amb
l'exigència de les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local, es satisfacin aquestes amb caràcter singular o, globalment,
mitjançant el pagament d'un percentatge sobre els ingressos bruts anuals, en el cas
de les empreses explotadores de serveis de subministrament.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o gaudeixin dels
treballs, serveis o infraestructures regulats en aquesta Ordenança, o siguin propietaris
dels edificis urbans, patis, solars i cases de camp existents en el terme municipal, que
els manqui la placa numèrica identificava, o hi tinguin col·locat un número equivocat.
I els titulars de la utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals o
en benefici de qui recaigui la prestació del servei municipal.
 Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
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2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 5è. Quota tributària
5.1.- La quota tributària s'ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons la
naturalesa del servei, tal com es detalla per cada epígraf de la tarifa de la taxa.
5.2 .- EPÍGRAFS:
Epígraf primer: Alineacions (tirada de corda).
a) En carrer normal amb vorera .............................. 81,50.- €
b) En carrer no urbanitzat ni definit .................... 244,00.- €
Epígraf segon: Lliurament de cartografia municipal:
INFORMACIÓ
Parcel·lari E:1/500 DIN A4
Parcel·lari E:1/500 DIN A3
Parcel·lari E:1/1000 DIN A4
Parcel·lari E:1/1000 DIN A3
Cartografia E:1/500, per cada full
Cartografia E:1/1000, per cada full

SUPORT PAPER
2,23 €
2,84 €
2,74 €
4,26 €
22,03 €
22,03 €

La Cartografia Topogràfica oficial de Reus, escales 1/500 i 1/1000, registrada al
Registre Cartogràfic Oficial de Catalunya, servida o lliurada per mitjans electrònics o
digitals, tindrà caràcter gratuït.
La Ortoimatge del terme municipal de Reus de qualsevol any dels que es disposa,
servida o lliurada per mitjans electrònics o digitals, tindrà caràcter gratuït.
Epígraf tercer: Lliurament de productes cartogràfics:
PRODUCTES CARTOGRÀFICS
Plànol de carrers E:1/7500
Plànol Topogràfic terme municipal E: 1/12000
Temàtics Estàndard
Fotos de les passades aèries del vol fotogramètric E:1/3500
Fotos de les passades aèries del vol fotogramètric E:1/5000
Plànol de Barris E:1/7500
Plànol de Barris E: 1/12000
Pòster ortoimatge de Reus E:1/12000
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Epígraf quart: Identificació cadastral de les finques i lliurament de les
plaques numèriques identificatives: 45,37€ per cada placa.

Epígraf cinquè: Subministrament d’una memòria USB com a suport
d’emmagatzematge per a l’emissió de certificats digitals idCAT: 5,28€ per memòria
USB.
Epígraf sisè: Prestació de serveis municipals de tecnologies de la informació i
telecomunicacions:
Tarifa
26,24€/hora
163,58€

Concepte
Cost hora de tècnic/a dedicat/da a una petició de servei
Hosting web i correu electrònic anual (*)

(*) Només aplicable a les administracions públiques i altres entitats depenents amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus.
Epígraf setè: Servei
telecomunicacions municipals:

d'utilització

anual

de

les

Concepte
Utilització d’una canalització de telecomunicacions soterrada
(*)
Utilització d’un parell de fibres òptiques d’un tub de
telecomunicacions de canalització soterrada (*)
Utilització de la torre de telecomunicacions de la mussara (**)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància inferior a
500 metres a 100Mbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància superior a
500 metres a 100Mbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància inferior a
500 metres a 1Gbps (***)
Interconnexió IP de dos centres amb una distància superior a
500 metres a 1Gbps (***)

infraestructures

de

Tarifa
3,09€
per
metre
d’utilització anual
0,81€
per
metre
d’utilització anual
5.705,55€ anual
1.783,36€ anual
3.385,58€ anual
2.148,76€ anual
4.847,18€ anual

La utilització de les infraestructures de telecomunicacions municipals seran per
períodes complerts anuals amb caràcter de cessió sense exclusivitat.
(*) Es podran compensar les taxes sempre i quan hi hagi intercanvi d’utilització de
tubs o fibra òptica de telecomunicacions amb l’Ajuntament. La autorització i
condicions d’utilització s’establiran en funció de l’excedent d’espai existent en la
totalitat de la canalització de telecomunicacions municipal que es vol ocupar i fins a
un màxim igual a la secció d’un tub d’aquesta canalització.
(**) La tarifa és per un màxim d’utilització de 3 metres lineals de la torre de la
mussara. En cas d’utilització major i sempre i quan sigui possible, la tarifa serà
proporcional a la utilització a partir dels 3 metres lineals.
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(***) Només aplicable a les administracions públiques i altres entitats depenents amb
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus, en règim d’autoprestació.
 Article 6è. Exempcions i bonificacions
No se n'ha de concedir cap en el pagament de la Taxa.
 Article 7è. Acreditament i període impositiu

S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir en el moment en què se iniciï la
prestació dels serveis per part de l'Ajuntament; la utilització d’infraestructures de
telecomunicacions municipals, ja sigui a petició de l'interessat o bé d'ofici. Amb
aquesta finalitat s'entén que la iniciació dels serveis, a petició de l'interessat, es
produeix en sol·licitar-los.
El període impositiu serà el de la durada de cada aprofitament, ús o utilització. En els
usos i aprofitaments que se sol·liciten amb caràcter indefinit, la taxa meritarà
periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període impositiu l’any natural,
llevat dels casos d’inici i cessament de l’ús i/o aprofitament, en els quals aquesta
serà, des de l’inici fins al final de l’any o des de l’u de gener fins a la data de
cessament.
 Article 8è. Forma de pagament
Les quotes regulades a l’epígraf primer seran exigides a través de liquidació
practicada per l’Ajuntament, una vegada realitzats els serveis i les derivades dels
epígrafs segon, tercer, quart, cinquè i sisè s’exigiran en règim d’autoliquidació, prèvia
a la recepció o subministrament de la cartografia, placa o treballs informàtics. La
quota regulada a l’epígraf setè serà exigida de forma anual, prorratejable, mitjançant
el lliurament per l’Ajuntament de la corresponent liquidació durant el primer
trimestre de l’any.
 Article 9è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i també de les sancions que els
corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els articles
del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província i serà d’aplicació l’endemà de la mateixa data. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
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 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 9 articles i una disposició final, va esdevenir definitiva
automàticament per no haver-se presentat al·legacions en el període d’exposició
pública i publicada en el BOP núm. 35 el dia 19 de febrer de 2018.
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 Article 1r. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la retirada de vehicles de
la via pública i el seu dipòsit”, la qual s’ha de regir per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial
decret legislatiu 2/2004 i el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la retirada del vehicle de la via pública i
el seu dipòsit, en el lloc que es designi, en els casos establerts per l’article 105
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre.
 Article 3r. Subjecte passiu
Estan obligats al pagament de la Taxa, en concepte de subjectes passius
contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el
permís de circulació.
 Article 4t. Responsable
1.Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què fa referència l’article 42 de la Llei
general tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
 Article 5è. Acreditament
Les taxes per la retirada de vehicles de la via pública i per la seva custòdia en
aparcament o dipòsit municipal, s’acrediten i neix l’obligació de contribuir quan
s’iniciï la prestació dels serveis. La taxa per la custòdia del vehicle meritarà en el
moment de l’entrada del vehicle al dipòsit, essent el període impositiu el nombre
de dies que romangui en el mateix.
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 Article 6è. Quota tributària

La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa, de conformitat amb la
tarifa següent:
Per la retirada

1.- Ciclomotors i bicicletes
30,30 €
2.- Motocicletes, tricicles, motocarros,
quads i anàlegs.
50,46 €
3.- Turismes, camionetes i anàlegs amb
un tonatge brut fins a 1.500 kg
111,00 €
4.- Vehicles de 1.501Kg fins a 3.000 Kg
de tonatge brut
128,58 €
5.- Vehicles de més de 3.000 kg
cost del servei

Per la custòdia
de cada vehicle
en el dipòsit municipal,
per dia o fracció
3,06 €
4,74 €
9,60 €
14,40 €
34,68 €

Les tarifes per la retirada de vehicles es reduiran un 50 per cent quan es tracti de
vehicles exempts de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, matriculats a nom
de persones amb minusvalidesa, o be dedicats oficialment al transport de persones
amb alguna disfunció o incapacitat física.
No s’ha d’exaccionar la taxa per la custòdia de vehicles en el dipòsit municipal
durant les primeres 24 hores de servei.
 Article 7è. Exempcions i bonificacions
1.- No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.
2.- No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, resta exceptuat el subjecte
passiu del pagament de les taxes quan aquestes s’acreditin a conseqüència de la
retirada en cas de sostracció
 Article 8è. Pagament
L’import de les taxes i despeses com conseqüència de la retirada hauran d’abonarse a les dependències habilitades amb aquesta finalitat, o garantir el seu
pagament, com a requisit previ a la devolució del vehicle, d’acord amb allò que
estableix l’article 26 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 article 105.2 del
Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei de tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
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 Article 9è. Normes de gestió

1.- El pagament de las taxes assenyalades en aquesta Ordenança no exclouen les
sancions que corresponguin per infracció de trànsit.
2.- S’ha d’entendre per dipòsit municipal, per a la finalitat d’aquesta Ordenança,
les dependències municipals que s’habilitin a aquest efecte i també qualsevol altre
garatge públic, quan les circumstàncies ho aconsellin, segons el parer de la
Prefectura de la Policia municipal.
Els vehicles que es retirin de la via pública amb motiu del pas de comitives,
desfilades, cavalcades, proves esportives, etc., no se’ls ha de cobrar l’import del
trasllat, si no s’hagués assenyalat la prohibició d’estacionament amb anterioritat a
24 hores. La mateixa normativa s’ha de seguir, si la retirada del vehicle fos
imposada per la reparació o neteja de la via pública.
3.- L’Ajuntament s’ha de responsabilitzar dels desperfectes que puguin
experimentar els vehicles durant el seu trasllat i estada en el dipòsit, dins del marc
i de conformitat amb allò que estableix l’article 54 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i normativa concordant.
4.- En tot cas, en aplicar-se el que disposa l’article 615 del Codi civil i la Llei
22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre cosa moble, s’han
de computar com a despeses, les causades per l’aplicació d’aquesta Ordenança.
 Article 10è. Infraccions i sancions
Pel que fa a la qualificació de les infraccions tributàries i també de les sancions que
els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2021 i
publicada en el BOP el dia 27 de desembre de 2021.
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i d’acord amb allò que disposen els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació del servei
d’expedició de documents administratius, que s’ha de regir per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
Els organismes autònoms depenents de l’Ajuntament es regiran tanmateix per
aquesta ordenança en la prestació del servei d’expedició dels seus documents
administratius.
 Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa, l’activitat municipal, tècnica i
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de
tota classe de documents i expedients que expedeixi i que siguin competència de
l’administració o les autoritats municipals.
2.- Amb aquesta finalitat, s’ha d’entendre tramitada, a instància de part, qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular, o redundi en
el seu benefici, encara que no hagi existit sol·licitud expressa de l’interessat.
3.- No ha d’estar subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment d’obligacions fiscals i per a la sol·licitud de beques
escolars, els certificats que es sol·licitin per acreditar el canvi de nom de les vies
públiques o el canvi de numeració cadastral de les finques que aprovi
l’Ajuntament, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos
administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole. Tampoc no ho
estaran els relatius a la prestació de competències municipals 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 quals s’exigeixi un preu públic
per aquest Ajuntament.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin, prorroguin i
en l’interès dels quals redundi la tramitació del document o expedient que es
tracti.
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 Article 4t. Responsables

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei
general tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, i
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
el supòsit i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.
 Article 5è. Acreditament
La taxa per expedició de documents administratius s’acredita i neix l’obligació de
contribuir, en el moment en què es presenta la sol·licitud que inicia l’activitat o
expedient municipal, la qual no es realitzarà o tramitarà si no s’efectua el
pagament corresponent. En les actuacions municipals subjectes a la taxa i que no
s’originin per una sol·licitud expressa de l’interessat, el meritament es produirà en
el moment que s’iniciï l’actuació municipal.
 Article 6è. Quota tributària
1.- La quota tributària es determina per una quantitat fixa o variable, segons la
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la
tarifa que conté l’article següent.
2.- La quota de la tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient que es tracti, des de la seva iniciació fins a la resolució final,
inclosa la certificació i notificació a l’interessat de l’acord adoptat.
3.- En les quotes que s’acreditin per aplicació de les tarifes d’aquesta Ordenança,
no s’hi comprenen els honoraris de professionals i perits que no tinguin la condició
de personal al servei d’aquesta Administració municipal.
 Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els següents epígrafs:
Epígraf primer: Certificacions i informes
1.-

Certificacions referides a actes o documents, el primer full en plec ...... 7,46 €
En aquestes, per cada full de més .................................................................... 0,79 €
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2.-

Certificats de serveis facultatius ...................................................................... 87,25 €
Per cada cèdula urbanística o informe sobre el règim d’edificació ..... 53,63 €

3.-

Certificats relatius a dades dels padrons cobratoris o matrícules de
Tributs, o preus públics, per la informació de cada registre ..................... 7,46 €

4.-

Certificats acreditatius referència cadastral (per delegació de GTC) ...... 7,46 €

5.-

Certificats relatius a dades del cadastre:
- Per les dades corresponents a cada parcel·la............................................ 7,46 €
- Per les dades corresponents a cada parcel·la, amb informació
gràfica. ................................................................................................................. 12,34 €

6.-

Altres certificacions ............................................................................................. 11,61 €

7.-

Informació de dades del cadastre:

8.-

-

Cèdula municipal finca urbana (DIN A4 ó A3)) ..................................... 9,25 €

-

Plànol d’emplaçament o adreça (DIN A4) ............................................... 2,36 €

-

Plànol d’emplaçament o adreça (DIN A3) ............................................... 3,10 €

-

Croquis de parcel·la (CU1), per cada planta ........................................... 5,51 €

-

Fotografia parcel·la .......................................................................................... 4,30 €

-

Fitxa dades parcel·la ..................................................................................... 10,92 €

Certificats del padró d’habitants:
- Certificat d’empadronament ........................................................................... 7,46 €
- Certificat d’anotacions i moviments del padró d’habitants, de més
d’un any d’antiguitat, a més de l’import anterior, per cada anotació
o moviment que es certifiqui. ....................................................................... 0,73 €
- Certificat de dades de Padró municipal, per cada extracció. ............. 18,38 €

9.-

Proposta municipal d’adequació de l’habitatge ........................................ 50,00 €

Els imports detallats en el present epígraf es multiplicaran per 1,20 quan les
certificacions o informes a lliurar corresponguin a dades de més de quatre anys
anteriors al de la data en què es sol·liciten.
Epígraf segon: Expedició de còpies
1.-

2022
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2.-

Per cada còpia de l’edició enquadernada d’Ordenances municipals
reguladores dels tributs i preus públics........................................................ 30,31 €

3.-

Llistat viari municipal:

4.-

-

en paper ......................................................................................................... 12,44 €

-

en format digital (access o excel) ............................................................... 7,93 €

Expedició de còpies de plànols (informació no digital):
- Parcel·lari rústica (DIN A3) ............................................................................ 4,57 €

5.- Expedició de còpia de plànols d’edificació corresponents a un
projecte constructiu presentat pel promotor:
Per cada còpia ................................................................................................................ 47,28 €
6.- Expedició de documentació del Pla General d’Ordenació Urbana:
- Documentació completa
Plànols i documentació en blanc i negre ............................................................. 407,97 €
Plànols i documentació a color ............................................................................... 770,41 €
-

Per parts

Memòria .............................................................................................................................. 9,25 €
Programa d’Actuació i Estudi Econòmic Financer................................................... 9,25 €
Normativa......................................................................................................................... 45,54 €
-

Plànols normatius

Sèrie 1/50.000, a color ................................................................................................... 9,25 €
Sèrie 1/10.000, a color, Règim.................................................................................. 27,42 €
Sèrie 1/5.000, en blanc i negre................................................................................. 54,68 €
Sèrie 1/5.000, a color................................................................................................. 136,15 €
Sèrie 1/1000, en blanc i negre .............................................................................. 226,70 €
Sèrie 1/1000, a color.................................................................................................. 498,53 €
-

Plànols Informatius

Infraestructures, en color 1/20.000, per unitat de plànol .................................... 9,25 €
Creixement, en color 1/20.000, per unitat de plànol ........................................... 9,25 €
No urbanitzable, en color 1/20.000, per unitat de plànol ................................... 9,25 €
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Sanejament, a color 1/10.000, per unitat de plànol ......................................... 27,42 €
Unitat de plànol 1/1000 ó 1/5000 en blanc i negre ............................................ 9,25 €
Unitat de plànol 1/1000 ó 1/6000 en color ......................................................... 13,81 €

Els imports detallats en el present epígraf es multiplicaran per 1,20 quan les còpies
a lliurar, corresponguin a dades de més de quatre anys anteriors al de la data en
què es sol·licitin.
Epígraf tercer: compulses, validacions i legalitzacions
1.-

Compulsa de documents, per cada document ............................................. 7,72 €

2.-

Validació de poders ............................................................................................... 7,72 €

3.-

Legalització de documents, per cada diligència ........................................... 7,72 €

Epígraf quart: Expedients administratius
1.-

Tramitació de sol·licitud d’idoneïtat d’emplaçament ............................... 94,45 €

2.- Expedients de pròrroga de llicències municipals, no regulada per
l’ordenança específica. ................................................................................................. 22,95 €
3.-

Expedient d’autorització d’instal·lació de grues ......................................... 38,87 €

4.-

Per visites de comprovació:
- Amb intervenció de Tècnic Municipal ........................................................ 97,75 €
- Amb intervenció de la Inspecció Municipal .............................................. 49,12 €

5.- Expedient d’homologació municipal d’empresa de gestió de residus:237,63 €
6.- Qualsevol altre expedient no tarifat expressament ...................................... 28,57 €
Epígraf cinquè: drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de
l’Ajuntament, en propietat, segons el grup o titulació a què correspongui el lloc:
1.- Grup A1 o titulació superior................................................................................ 41,44 €
2.- Grup A2 o titulació mitjana ................................................................................. 35,61 €
3.- Grup C1 o titulació de batxiller superior o FP II............................................ 29,68 €
4.- Grup C2 o titulació de Graduat escolar o FP I ............................................... 23,85 €
5.- Agrupació professional o estudis primaris ..................................................... 17,91 €
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 Article 8è. Exempcions i bonificacions
1.- Gaudiran d’exempció:

1.1.- Els documents lliurats o presentats a instància o interès de:
a) Administracions públiques
b) Els contribuents que tinguin uns ingressos anuals, que sumats amb els de qui
convisquin amb ells, no superin el salari mínim interprofessional i que no
tinguin propietats susceptibles d’originar rendiments.
c) Treballadors de l’Ajuntament de Reus, quan els documents lliurats obeeixin a la
relació funcionarial o laboral amb l’administració.
1.2.- Dels drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament, les
persones que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap quantitat en concepte
de subsidi.
1.3.- Els certificats de béns que es lliurin per acreditar la no possessió de béns
d’una persona, davant organismes oficials ,com a documentació d’obligada
presentació per a la tramitació d’un expedient.
2.- Llevat els supòsits assenyalats, no es concedirà cap exempció ni bonificació en
el pagament de la taxa.
3.- Per a la concessió de les exempcions contemplades en els apartats anteriors,
serà necessari que els documents presentats o sol·licitats tinguin directa relació
amb les condicions i circumstàncies que hagin originat l’exempció, i s’haurà
d’acreditar mitjançant el documental oportú, restant en l’expedient constància de
la causa que l’origina.
 Article 9è. Normes de gestió
1.- La taxa s’ha d’exigir en règim d’autoliquidació, pel procediment de segell
municipal adherit, caixetí estampat o impressió mecànica en la sol·licitud de la
tramitació del document o expedient, o en aquests, si aquell escrit no existís.
2.- En els casos en que la taxa hagi meritat i no estigui autoliquidada, es practicarà
la liquidació corresponent, exigint-se el pagament del seu import al subjecte passiu
mitjançant ingrés directe.
3.- Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, que no vinguin reintegrats degudament, han
de ser atesos provisionalment, però no se’ls ha de poder donar curs sense que se’n
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resolgui la deficiència. Amb aquesta finalitat s’ha de requerir l’interessat perquè,
en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents, amb l’advertiment que,
transcorregut el termini esmentat sense efectuar-ho, els escrits es consideraran
com a no presentats i serà arxivada la sol·licitud.
 Article 10è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i serà d’aplicació l’endemà de la mateixa data. Pel que fa a la vigència,
restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada
provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 6 de juliol de 2017,
elevada de forma automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el període
d’informació pública i publicada en el BOP núm. 184 el posterior dia.
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, i d'acord amb allò que disposen els articles 15 al 27 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es especial l’art 20.4.p) i art 20.6 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix les "prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
pels Serveis de Cementiri", que s'han de regir per la present Ordenança, les normes
de la qual s'atenen a allò que preveu l'article 57 del text refós esmentat.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes:
a) L'atorgament de drets funeraris sobre espais i sepultures per a enterraments, i
les actuacions administratives provinents de la titularitat del dret funerari com
l'expedició i canvi de títols, els traspassos i les modificacions.
b) Les inhumacions, exhumacions i trasllat de cadàvers, restes i cendres provinents
d'incineracions; reducció de restes; dipòsit de cadàvers o restes.
c) El moviment de les làpides i els elements decoratius i de jardineria i la
conservació, manteniment i neteja del cementiri.
d) L'autorització per a l'obtenció de fotografies i filmacions dins del cementiri.
e) I qualsevol altre servei del cementiri que sigui procedent o que, si el sol·licita Ia
part interessada, pugui ser autoritzat.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents Ies persones físiques i jurídiques i Ies entitats a
què es refereix l'article 35.4 de Ia Llei general tributària que siguin titulars de drets
funeraris, familiars del difunt i, en el seu defecte, els hereus o legataris, o altres
contractants dels serveis que en dret procedeixi, entre ells, les companyies
d'assegurances que contractin serveis complets.
 Article 4t. Responsables
Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
Ies persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de Ia Llei general
tributària.
Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en
els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
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 Article 5è. Acreditament i període impositiu

Amb caràcter general, les taxes pels serveis del cementiri s'acrediten i neix
l'obligació de contribuir en el moment en què se sol·liciten o contracten els serveis,
o es presenten les sol·licituds demanant Ia concessió, adjudicació, autorització o
qualsevol tràmit de naturalesa administrativa referent a les sepultures, terrenys i
serveis del cementiri municipal.

Pel que fa a la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari de conservació
del cementiri, que és de recepció obligatòria per tots els titulars de drets funeraris,
amb caràcter general, meritarà periòdicament a l'ú de gener de cada any, sent el
període impositiu l'any natural, llevat dels casos d'inici i cessament de Ia prestació
del servei, en els quals aquest serà, des de l'inici fins al final d'any o des de l'ú de
gener fins la data de cessament, entenent que el servei s'inicia i finalitza amb Ia
sol·licitud i extinció de Ia concessió del dret funerari.
En les adjudicacions de sepultures mitjançant lloguer i en les designacions de
beneficiaris o l'establiment de clàusules de limitació d'ús dels drets funeraris, el
meritament de Ia prestació patrimonial de caràcter públic no tributari de
conservació és únic, sent el període impositiu el que correspon al número d’anys
de lloguer o a Ia durada de la concessió, respectivament.
 Article 6è. Bases i tarifes
Les bases imposables són, en funció del tipus de sepultura i del servei de què es
tracti, segons el detall de Ies tarifes següents:
A l'efecte d'establir les tarifes, Ies sepultures es classifiquen en els següents tipus:
a) Grup I. Concessions per 50 anys:


Panteons construïts per particulars sobre terrenys adjudicats per
concessions temporals.



Sepultures de 1a classe: capelles situades al voltant de l'antic cementiri i
zona de Ia nova ampliació.



Sepultures de 2a classe: sepultures a l'aire lliure excavades en el subsòl i
acabades a nivell de terra amb materials decoratius.

b) Grup ll. Concessions per 50 anys:


Sepultures de 3a classe: nínxols ubicats en illes construïdes al cementiri i
sota els passadissos de les capelles, amb la construcció de diversos
compartiments, els quals es defineixen d'acord llur funció com a:
 Sepultures de 3a classe amb ossera: nínxols amb 4 compartiments i

ossera. En algunes sepultures antigues (zona del cementiri prèvia a
l’ampliació del 1976) l’ossera pot no existir i en canvi tenir un o més
departaments addicionals. En tots els casos es consideraran estar
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totes dins d’aquest grup.
Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la
zona d’ampliació, amb làpida i marc.
Sepultures de 3a classe sense ossera: nínxols de 4 compartiments
sense ossera.
Sepultures de 3a classe triple: nínxols amb 3 compartiments.
Sepultures de 3a classe triple amb ossera: nínxols amb 3
compartiments amb ossera.
Sepultures de 3a classe doble: nínxols amb 2 compartiments.

c) Grup III. Concessions per 50 anys:


Sepultures de 4a classe: nínxols ubicats en illes construïdes al Cementiri
amb un únic compartiment, i que, en funció de llur ubicació en l'illa, es
defineixen com a:
•
•
•



Sepultures de 4a classe altes: nínxols d'un compartiment ubicats en
l'última alçària de cada illa.
Sepultures de 4a classe baixes: nínxols d'un compartiment ubicats en
qualsevol altra alçària de l'illa.
Compartiments individuals de les sepultures de 2a classe: un
compartiment dels que tenen una sepultura de 2a classe excavada en
el subsòl i finalitzada a nivell de terra.

Columbaris amb capacitat de 4 urnes cineràries segons la mida de cada
urna, amb làpida de granet inclosa en el preu de la sepultura.

d) Grup IV. Columbaris. Concessions per 30 anys:


Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de
cada urna amb placa.

e) Grup V. Columbaris. Concessions per 20 anys:


Columbaris amb capacitat d’una urna amb placa, a l’interior d’una
capella. Amb inhumació sota de la capella.

f) Grup VI. Concessions per 50 anys:
a) Sepultura familiar horitzontal de tres departaments amb làpida de granet
inclosa en el preu.
Epígraf 1. Concessió de drets funeraris.
1.1 Concessions temporals, de 50 anys, de sepultures segons la classe de
sepultura i ubicació, per a cadascuna.
Sepultura de 1a classe, zona de nova ampliació ..............................................13.758,94 €
Sepultura de 1a classe ................................................................................................ 9.571,97 €
Sepultura de 2a classe, zona de nova ampliació ..............................................11.737,92 €
Sepultura de 2a classe ................................................................................................ 6.511,48 €
Sepultura de 3a classe amb ossera ......................................................................... 3.933,92€
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Sepultura de 3a classe sense ossera ...................................................................... 3.085,43 €
Sepultura de 3a classe triple amb ossera................................................................3.085,43€
Sepultura de 3a classe triple ..................................................................................... 2.723,49 €
Sepultura de 3a classe doble .................................................................................... 1.694,61 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 2 .......................................................................... 1.074,46 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 3 .............................................................................. 964,68 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 4 .............................................................................. 926,09 €
Sepultura de 4a classe alta ............................................................................................ 702,26 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 1 amb làpida ...................................... 1.962,93 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 2 amb làpida ...................................... 2.048,27 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 3 amb làpida ...................................... 1.846,80 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 23 pis 4 amb làpida ...................................... 1.728,28 €
Sepultura de 4a classe alta illa 23 amb làpida .................................................... 1.645,98 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 1 amb làpida ...................................... 2.522,93 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 2 amb làpida ...................................... 2.774,48 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 3 amb làpida ...................................... 2.331,72 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 22 pis 4 amb làpida ...................................... 1.645,98 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 1 amb làpida ...................................... 2.522,93 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 2 amb làpida ...................................... 2.774,48 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 3 amb làpida ...................................... 2.331,72 €
Sepultura de 4a classe baixa illa 21 pis 4 amb làpida ...................................... 1.645,98 €
Sepultura familiar horitzontal illa 25 amb làpida ............................................... 6.018,00 €
Columbari amb capacitat de 4 urnes cineràries segons mida urna ............. 1.364,76 €

Els preus fixats a l’illa 21 també s’aplicaran de forma residual per les concessions
temporals de 50 anys de sepultures que no tinguin establert uns preus específics o
no descrites en cap apartat del grup III.
Concessions de sepultures del grup II amb els següents complements: làpida i
marc:
Sepultures de 3a. Classe amb ossera a l’interior d’una capella a la zona d’ampliació,
amb làpida ...................................................................................................................... 6.579,00 €
Concessions de sepultures del grup III amb els següents complements: làpida,
laterals, vidriera i gerros inclosos:
Sepultura de 4a classe baixa pis 2 .....................................................................1.914,26 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 3 .....................................................................1.554,59 €
Sepultura de 4a classe baixa pis 4 .....................................................................1.520,13 €
Sepultura de 4a classe alta ...................................................................................1.254,12 €
1.2 Concessions temporals de 30 anys, de columbaris segons la classe de sepultura
i ubicació, per a cadascuna.
Columbaris amb capacitat de dues urnes cineràries segons la mida de cada urna
amb placa .................................................................................................................. ..........682,19€
1.3 Concessions temporals de 20 anys de columbaris segons la classe de sepultura
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i ubicació, per a cadascuna.
Columbaris d’un compartiment, amb placa, a l’interior d’una capella............219,32 €

1.4 Dret a dipositar una urna cinerària sota les capelles, per una durada màxima
de 2 anys: 115,13 €
1.5 Adjudicacions per lloguer de sepultures de 4a classe alta:
b) Dipòsit temporal per a 2 anys. Per aquells casos d’impossibilitat d’inhumació
en la sepultura de concessió per motius sanitaris (última inhumació inferior
a 2 anys): 74,59 €.
c) Adjudicació pel lloguer d'una sepultura per 5 anys mínim primer cop:
175,56 €.
d) Pròrroga adjudicació pel lloguer d'una sepultura:
 Per 1 any: 5% cànon per concessió temporal.
 Per més d’1 any: 5% cànon per concessió temporal multiplicat pel
nombre d'anys concertats.
Epígraf 2. D'altres serveis.
2.1 Conservació de cementiris:
Quotes anuals:
Panteons del grup VII:........................................................75,06 €/any
Terrenys i sepultures del grup I ................................... 73,10 €/any
Sepultures del grup II: ...................................................... .28,13 €/any
Sepultures del grup III: ..................................................... .14,06 €/any
Columbaris grup IV: .......................................................... .10,53 €/any
Columbaris grup V: ........................................................... . 7,72 €/any
Sepultures grup VI: ............................................................ 50,95 €/any
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l'any natural, la quota es
prorratejarà aplicant les tarifes anteriors, pel número de trimestres o fracció que
comprengui el període impositiu.
2.1.2. Quotes irreductibles:
Quan se sol·liciti i concedeixi Ia Iimitació d'enterraments d'una sepultura, s'ha de
satisfer en concepte de taxes de conservació per una sola vegada, la prestació
patrimonial que correspongui a Ia classe de sepultura, multiplicada per 25.
En les adjudicacions per lloguer de sepultures, se satisfarà en concepte de
prestacions patrimonials de conservació per una sola vegada, la quota que
correspongui a la classe de sepultura, multiplicada pel nombre d'anys del lloguer.
2.2.Preparació prèvia de la sepultura:
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Grup VI.................................................................................. 105,25 €

2.3. Inhumació o exhumació, inclosa en tot cas, la col·locació de la làpida existent:


Cadàvers i restes:
Grup I.................................................................................. .347,01 €
Grup II.................................................................................. 256,89 €
Grup III................................................................................. 116,06 €
Grup VI.................................................................................301,96 €








Cendres:
Al grup I, II, III i VI, s’hi aplicarà el 50% de la inhumació de cadàver o
restes.
Grups IV i V........................................................................... 86,12 €
A la capella de columbaris.............................................. 86,12 €
A la font de les cendres ....................................................86,12€

Exhumació especial...................................................................... 245,37 €

2.4. Trasllat de cadàver, restes o cendres dins el Cementiri......... 45,52 €
2.5. Reducció de restes: per cada cos reduït:
Sepultures Grup I...................................................................... 92,91 €
Sepultures Grup II..................................................................... 74,33 €
Sepultures Grup III.................................................................... 64,64 €
Sepultures Grup VI................................................................... 83,61 €
Altres sepultures........................................................................ 92,91 €
2.6. Dipòsit de cadàvers, restes o cendres, a petició de la part interessada. Per
cadascun:



Cada 24 hores: 18,76 €.
Més de 48 hores: 56,30 €.

2.7. Permís d'entrada i col·locació de làpides, vidrieres, elements decoratius i de
jardineria: 31,60 €.
2.8. Permís d'entrada i col·locació de tires de marbre, gerros i elements menors:
14,71 €.
2.9. Ajuda de peó per a la col·locació de làpides i altres elements (per cada hora o
fracció): 26,47 €.
2.10. Ajuda amb elevador grua del Cementiri (per cada unitat): 28,00 €.
2.11. Per a les autoritzacions d'obres de construcció o reforma de sepultures, s'ha
de liquidar la prestació patrimonial de 48,09 €.
2.12. Quan es realitzin treballs en el Cementiri de Reus sense el permís
corresponent i sense haver pagat la prestació patrimonial, s’aplicarà el doble de la
tarifa que pertoqui.
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2.13. Canvi o modificació de títols de drets funeraris:

2.13.1 Canvi de títols per motiu de l'exhauriment de l'anterior. En funció del
tipus de sepultura:





Sepultures del grup I: ...................................................... 62,38€
Sepultures del grup II:..................................................... 32,35€
Sepultures del grup III i columbaris grups IV i V: ... 20,03€
Sepultura del grup VI ...................................................... 47,37€

2.13.2 Duplicats per pèrdua de l'original: la prestació patrimonial que cal
satisfer ha de ser el 150% de les fixades en l'apartat anterior, segons la classe de
sepultura.
2.13.3 Canvi o modificació de títols, per raó de transmissions, inclosa l'expedició
del nou títol: s'han de satisfer les prestacions patrimonials a l'apartat 2.13.1
segons la sepultura, en els percentatges següents:
 Per transmissions "mortis causa'':
Quan I'adquirent sigui hereu o legatari del titular o hagués estat
designat successor per acte administratiu: 200 % de les prestacions
patrimonials del punt 2.13.1.
Quan sigui posseïdor sense títol de successió sense designació, i es qualifiqui el
canvi de provisional: 400% de les prestacions patrimonials del punt 2.13.1.
 Per transmissions ''inter vivos'':
Cessions entre parents dins del grau assenyalat per I'Ordenança
municipal de Cementiri: 300% de les prestacions patrimonials punt
2.13.1.
Cessions entre estranys: 500% de les prestacions patrimonials del punt 2.13.1.
2.14. Designació de beneficiaris o establiments de clàusules de limitació d'ús.
2.14.1. Per la designació administrativa de beneficiaris de la sepultura per a
després de la mort del titular, per a la revocació de la designació o per la
substitució del beneficiari designat: s'ha de satisfer, per cada acte, la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari equivalent al 50% de l'establerta en
l'apartat 2.13.1.
2.14.2. Per la inscripció de clàusules de limitació d'enterraments.
a) Si la limitació afecta tota la sepultura, la prestació patrimonial que cal
satisfer ha de ser el 400% de les fixades en l'apartat 2.13.1, a més de
l'assenyalada en l'apartat 2.1.2 sobre conservació del Cementiri.
b) Si la limitació afecta un departament dels diversos que existeixin en
una sepultura o més d'un, sense que afecti la totalitat, la prestació
patrimonial ha de ser la que resulti, segons l'apartat anterior, dividida
pel nombre total de departaments i multiplicada pel nombre de
departaments que siguin objecte de la limitació.
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2.15. Drets per transmissions "inter vivos'' de sepultures de construcció particular:
s'ha de liquidar en concepte de prestació patrimonial municipal el 15% del valor
de la transmissió (art. 52 de I'OM de Cementiri).
2.16. Drets per l'obtenció de fotografies i filmacions dins del Cementiri:
Per cada minut de filmació feta per particulars........................................0,65 €
Per cada minut de filmació feta per professionals de la imatge o bé amb
finalitat comercial................................................................................................3,52 €
 Per cada fotografia feta amb finalitat comercial.......................................6,45 €




2.17. Desplaçament o col·locació de làpides i elements decoratius per trasllat de
restes: 139,45 €.
2.18. Col·locació de sudari o bossa de restes per a restes anteriors: ús de sudari o
bossa (sac o bossa amb què s’embolcalla el cos) enlloc de caixa per poder
realitzar el trasllat de cadàver o restes dins del mateix Cementiri, o per a la
reducció dins una mateixa sepultura: 20,70 €.
2.19. Drets d’obertura de nínxols sense inhumació o exhumació: obertura de
nínxols davant la sol·licitud de trasllat de restes o cadàvers, però que donades les
condicions sanitàries, no permeti la inhumació o exhumació. El 50% dels drets
d’inhumació
2.20. Permís per excés de façana en la col·locació de làpides i revestiments: tota
col·locació de marbres i revestiments en les sepultures que excedeixi el que
delimita l’entrada de la sepultura, excepte en construccions de peces prefabricades,
i a les zones permeses: 101,65 €.
2.21. Tramitació de la documentació necessària per a la transmissió del dret
funerari: Gestió en la tramitació de documents: certificats de defunció i certificats
d’últimes voluntats, en les transmissions de drets funeraris: 63,59 €.
2.22. Transmissions de titularitat de sepultures de lloguer: possibilitat de realitzar
la transmissió de nínxols atorgats en lloguer provisional. El 50% de l’establert en
l’epígraf 2.13.1.
2.23. Expedient Administratiu.: 25,64 €
2.24. Drets d’obertura de Tomba de Cendres (només no incinerats a Reus): 67,94€
2.25. Expedient de Cementiri. És per els serveis que es donen dins del Cementiri en
els casos en els que es recepciona un difunt (siguin cendres o difunt) directament
al Cementiri: 112,47 €
 Article 7è. Exempcions i bonificacions
Estan exempts del pagament de prestacions patrimonials les exhumacions
ordenades per l'autoritat judicial.
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Llevat dels supòsits assenyalats, no s'ha de concedir cap exempció ni bonificació
en el pagament de les prestacions patrimonials
 Article 8è. Gestió, recaptació i afectació
La gestió i recaptació de les taxes regulades en aquesta ordenança, correspondrà a
la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA, encarregada de la
gestió del cementiri.
L’import recaptat per les taxes pels serveis de cementiri formarà part dels ingressos
de la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA.
 Article 9è. Normes de gestió
1.Els subjectes passius han de satisfer les quotes en el moment en què se
sol·liciten, liciten o contracten els serveis, o es presentin les sol·licituds demanant
l'autorització administrativa.
Les quotes per la prestació patrimonial de conservació del cementiri corresponents
al període impositiu anual complert, es liquidaran mitjançant rebut de padró anual,
elaborat en base a la matrícula o cens.
En cas de realitzar-se el pagament mitjançant taló bancari, podrà exigir-se que
aquest sigui conformat per l'entitat bancària corresponent.

2.Tots els titulars de drets funeraris sobre sepultures, estan obligats en el termini
de tres mesos a comptar a partir de la concessió o modificació del dret funerari, a
col·locar-hi una làpida. Per garantir el compliment d'aquesta obligació, en concedirse o modificar-se el dret funerari, s'ha d'exigir la constitució d'un dipòsit en
metàl·lic o qualsevol altre mitjà admès per la llei, a l'empresa municipal, per
l'import, segons el tipus de sepultura, de:
Sepultures de 2a classe............................................................................614,00 €
Sepultures de 3a classe amb ossera.....................................................153,50 €
Sepultures de 3a classe sense ossera..................................................153,50 €
Sepultures de 3a classe triple.................................................................409,34 €
Sepultures de 3a classe triple amb ossera..........................................153,50 €
Sepultures de 3a classe triple pis 1.......................................................153,50 €
Sepultures de 3a classe doble................................................................307,02 €
Sepultures de 4a classe baixa.................................................................153,50 €
Sepultures de 4a classe alta....................................................................153,50 €
Quan els contractants dels serveis siguin companyies d'assegurances de
reconeguda solvència, la divisió de Serveis Funeraris de Reus Serveis Municipals SA
podrà acceptar una garantia global aportada per la companyia de 3.005,06 €,
sempre que les pòlisses de Ia companyia cobreixin Ia concessió de sepultures.
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Si transcorreguts tres mesos no s'ha procedit per part de les companyies a la
col·locació de les làpides, I'empresa municipal portarà a terme els treballs
d'agençament de les sepultures, amb càrrec a la corresponent garantia.
L'incompliment per part d'una companyia d'assegurances en l'obligació de col·locar
Ia làpida en el termini establert, serà motiu suficient per rescindir la garantia global,
havent d'aportar dipòsits individuals per a cada concessió de dret funerari que
contractin.
 Article l0è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, i també de les sancions
que hi corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb allò que disposen els
articles del títol IV de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable, sense perjudici de la caducitat en l'adjudicació, en Ia forma i
en els terminis previstos a I'Ordenança municipal del Cementiri.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.

 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2021 i
publicada en el BOP el dia 27 de desembre de 2021.
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la prestació de serveis
urbanístics”, que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu
2/2004.
 Article 2n. Fet Imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa:
a) L’activitat Municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar
si els actes d’edificació i ús del sòl a que es refereixen els arts 187 i 187 bis
del Decret Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’urbanisme, s’ajusten a la Norma esmentada, al Pla General
d’Ordenació Urbana del Municipi i a la resta de normativa urbanística.
b) L’activitat municipal d’inspecció d’obres i instal·lacions realitzada d’ofici o a
instància de part.
c) L’activitat municipal administrativa consistent en actes de gestió i tramitació
dels expedients contradictoris de ruïna.
d) I, en general, qualsevol activitat municipal tècnica o administrativa que sigui
requerida referent a l’ordenació, transformació, conservació, control i
informació de l’ús i urbanització del sòl, subsòl i vol.
No estan subjectes a aquesta taxa les obres de mer ornament, conservació i
reparació que es facin a l’interior dels habitatges sempre i quan el seu pressupost
d’execució material sigui inferior a 2.000 euros.
 Article 3r. Subjecte Passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o provoquin
la prestació de serveis, o en interès de les quals es prestin els serveis regulats en
aquesta Ordenança, o siguin propietàries, posseïdores o, si s’escau, arrendatàries
dels immobles en què es fan construccions o instal·lacions o s’executen les obres.
D’acord amb el que estableix l’article 23.2 b) del Reial decret legislatiu 2/2004, en
les taxes per l’atorgament de les llicències urbanístiques, els constructors i els
contractistes de les obres tenen la condició de substituts del contribuent.
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 Article 4t. Responsables

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 5è. Base imposable, tipus de gravamen i quota tributària
1.- La base imposable de la taxa està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, instal·lació o obra, i s’entén per tal, a aquests efectes, el cost
d’execució material d’aquella. Aquesta base es determinarà en funció dels criteris
establerts per a la liquidació provisional de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres regulat a l'article 7.1 de l'Ordenança Fiscal número 5,
reguladora de l'impost.
2.- Amb caràcter general, per qualsevulla construcció, instal·lació o obra que
requereixi llicència d’obra urbanística, el tipus de gravamen a aplicar sobre la base
imposable serà l’1,9992 %, a l’efecte de determinar la quota de la taxa, llevat per
les actuacions que es detallen als epígrafs següents, en les que s’estableix la tarifa
i/o quota a aplicar.
Epígraf primer: Obres.
1.1.- Llicència d’obres
La quota exigible en concepte de taxa per llicència d’obres és l’import resultant de
multiplicar el tipus de gravamen per la base imposable, segons es tracti:




Obra de nova planta i ampliació: 1,9992 %
Obra de rehabilitació i/o reforma: 1,0200 %, amb una quota mínima de
103,53€
Obertura de rases a la via pública per instal·lació i/o reparació de
canonades, conduccions i altres instal·lacions: 1,9992 % amb una quota
mínima de 124,24€

1.2.- Comunicació d’obres
a) La quota exigible, en concepte de taxa, pel règim de comunicació prèvia d’obres,
establerta als apartats A, B i epígrafs 1, 2 i 3, de l’apartat C de l’Annex I, de
l’Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de comunicació, serà l’import
resultant de multiplicar el tipus del 0,8670 % per la base imposable.
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b) La quota exigible, en concepte de taxa, pel règim de comunicació prèvia d’obres,
establerta a l’Annex II, de l’Ordenança municipal d’obres subjectes al règim de
comunicació, serà de 104,11 € per cada comunicació o pròrroga.
1.3.- Comunicació prèvia de primera ocupació i llicència de constitució d’un règim
de propietat horitzontal o complex immobiliari:



Per cada habitatge o entitat: 58,19 €
Per cada 200 m2 o fracció de local: 58,19 €

1.4.- En el cas de desistiment d’una sol·licitud de llicència, sempre que es manifesti
expressament abans que es dicti llur resolució, procedirà el pagament del 50% de
la quota corresponent.
Així mateix, en el cas de desistiment d’una sol·licitud d’obra formulada per
declaració responsable o comunicació prèvia procedirà el pagament del 50% de la
quota si es manifesta abans del termini d’un mes des de la seva presentació.
En ambdós casos si el desistiment es produeix amb posterioritat es produeix la
plena tributació.
1.5.- La taxa per pròrroga de les llicències d’obres serà del 25% de l’import que
correspondria en cas de petició de nova llicència.
1.6.- Legalització d’obres i ordres d’execució decretats en expedients de disciplina
urbanística. La quota serà el resultat de multiplicar el cost real i efectiu de l’obra
pel tipus de gravamen, incrementat en un 25%.
1.7.- Informes sobre obres. Per informes sobre llicències d’obres i/o edificacions,
emesos a instància de particular, incloent-hi aquells previs a la sol·licitud de la
llicència, la quota serà:



Per informe, 621,98 €
Per informe certificat, 746,38 €

1.8 Altres
Per a qualsevol altra actuació administrativa urbanística que es pugui realitzar,
tendent a l’autorització o control d’obres i que no estiguin explícitament
assenyalades en els apartats anteriors d’aquest epígraf, correspondrà la quota
resultant d’aplicar el tipus impositiu del 0,8364% sobre la base imposable
determinada pel cost real i efectiu de les obres.
Epígraf segon: Llicències per a moviments de terres i llicències per a demolició de
construccions.
Les quotes exigibles són les que resulten d’aplicar el tipus de gravamen 1,9992 %
a la base imposable de la taxa, que serà el cost real i efectiu de les obres que
resulti per a la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, calculat d’acord amb el que estableix l’ordenança fiscal municipal núm. 5.
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Epígraf tercer: Inspecció d’obres:

3.1.- Per la inspecció de l’execució d’obres a la via pública i per la recepció
d’aquestes, cal abonar les taxes següents:
a) Connexions ordinàries i recepcions de qualsevol mena a la via pública, per
unitat 31,34 €
b) Obres per noves instal·lacions a la via pública, per metre lineal o fracció 2,74 €
3.2.- Per la realització d’assaigs de la qualitat de les obres s’han d’abonar les taxes
següents:




Obres a la via pública de reparació i connexió, per unitat 75,07 €
Obres a la via pública per noves instal·lacions. Segons els assaigs
practicats, amb un mínim per metre lineal o fracció 2,74 €
Obres de construcció o reconstrucció de voreres, per cada metre quadrat
o fracció 4,13 €

3.3.- Per la inspecció de l’execució d’obres majors, practicada a instància particular,
incloent-hi el reconeixement d’edificis existents a l’efecte de determinar-ne
l’antiguitat:



Per informe, 311,02 €
Per informe certificat, 373,32 €

Epígraf quart: Tramitació d’expedients contradictoris de ruïna:


Per la tramitació de cada expedient, 621,98 €

Epígraf cinquè: Serveis urbanístics:
5.1.- Per tramitació d’expedients d’aprovació de Bases i Estatuts de Juntes de
Compensació, 497,57€
5.2.- Per tramitació d’expedients de compensació i reparcel·lació, 414,63 €
5.3.- Llicències per a parcel·lacions urbanístiques, per segregació o per divisió
horitzontal, per cada unitat resultant 25,13 €
 Article 6è. Exempcions i bonificacions
En la liquidació d’aquestes taxes no s’aplicaran més exempcions i bonificacions
que les establertes per Llei.
 Article 7è. Acreditament i liquidació definitiva
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’iniciï la
prestació dels serveis per part de l’Ajuntament, ja sigui a petició de l’interessat, o
bé d’ofici. Amb aquesta finalitat s’entén que la iniciació dels serveis, a petició de
l’interessat, es produeixen en el moment de sol·licitar-los.
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Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, tenint en compte el cost
real i efectiu de la mateixa, es practicarà la liquidació definitiva de la taxa d’acord
amb el següent procediment:
El subjecte passiu en finalitzar l’obra, si el cost d’aquesta supera el declarat i
autoliquidat, haurà de presentar durant el termini d’un mes, comptat a partir de
l’acabament de l’obra, una declaració d’autoliquidació complementària,
acompanyant documentació justificativa si ho creu oportú.

Aquesta segona declaració d’autoliquidació serà revisada pels serveis Tècnics
Municipals a l’efecte de practicar la liquidació definitiva, entenent-se que, si en el
termini de dos mesos a partir de la seva presentació, l’Ajuntament no dicta cap
resolució, s’esdevé com a liquidació definitiva de la taxa.
Si finalitzada l’obra, el subjecte passiu no presenta dins el termini establert d’un
mes cap declaració-autoliquidació complementària, l’Ajuntament, a la vista de la
documentació aportada o de qualsevol altra relativa a les construccions,
instal·lacions u obres realitzades, així com el cost real i efectiu de les mateixes,
mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà, si s’escau, la base
imposable aplicada anteriorment, practicant la corresponent liquidació definitiva i
exigint del subjecte passiu, la quantitat que resulti, sense perjudici de la imposició
de les sancions que siguin aplicables d’acord amb el disposat al capítol II del Títol
VI de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i preus
públics municipals i demés normativa aplicable.
En cas que el cost real i efectiu de les obres sigui inferior al practicat amb
l’autoliquidació provisional, i la seva causa s’origini, entre d’altres, a menys unitats
d’obra construïda de les previstes en el projecte que dona suport a la llicència o
autorització en règim de comunicació, no meritarà en favor del contribuent cap
dret a un reintegrament parcial ni total de la taxa per la diferència de valor, tota
vegada que el fet imposable d’aquest tribut es produeix per l’activitat municipal
tendent a la concessió de l’autorització administrativa, amb absoluta
independència de l’efectiva realització de les obres
 Article 8è. Forma de pagament
1.- Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança han de ser objecte
de liquidació per ingrés directe, practicant-se la corresponent liquidació per part de
l’administració, una vegada realitzats els serveis, llevat per les taxes establertes als
epígrafs primer, segon i cinquè de l’article 5è, les quals s’ingressaran mitjançant el
sistema d’autoliquidació.
2.- Els subjectes passius que instin la tramitació d’expedients subjectes al règim
d’autoliquidació, detallats a l’apartat anterior, junt a l’escrit de sol·licitud estan
obligats a presentar a l’Ajuntament declaració-liquidació de les taxes, emplenant el
model d’imprès oficial establert a l’efecte, i que ha de contenir els elements
tributaris imprescindibles per a la liquidació provisional procedent.
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 Article 9è. Fiança per l’obra

Al sol·licitar una llicència d’obra urbanística, el subjecte passiu haurà de constituir
una fiança, per l’import que determinin els Serveis Tècnics Municipals, a l’efecte de
respondre de les obligacions, vers l’Ajuntament, derivades de la mateixa llicència.
En especial, aquesta fiança ha de garantir el compliment de les condicions de
l’obra, pel que fa a la via pública o terrenys d’ús públic.
Els imports de les fiances que s’han de constituir es detalla, amb caràcter general,
en funció de l’import del pressupost d’execució material de l’obra, segons l’escalat
que figura en l’annex a la present ordenança i com a part integrant de la mateixa.
Els expedients de llicències on l’interessat sol·liciti la primera ocupació o
d’utilització, en l’atorgament de la mateixa, s’acordarà si procedeix i amb informe
favorable dels serveis tècnics urbanístics, la devolució de la fiança dipositada en
metàl·lic. Transcorreguts 4 anys des de la notificació d’aquest acord a l’interessat
per a que aporti de les dades bancàries, sense que hagi estat atès aquest
requeriment, la fiança es declararà prescrita, conforme a l’establert a l’article 25 de
la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Tanmateix aquells expedients de llicències,comunicació prèvia o declaració
responsable de les obres que puguin estar conclosos però on l’interessat no
sol•liciti llicència de primera ocupació o d’utilització, previ informe del departament
de llicències que indiqui la data d’atorgament de la llicència d’obres i el termini de
les mateixes i transcorreguts els 4 anys des de la finalització d’aquest últim, la
fiança dipositada en metàl·lic es declararà prescrita.
 Article 10è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.

 Disposició transitòria
Les fiances dipositades per les obres, la finalització de les quals sigui comunicada
pels seus titulars a partir de l’any 2022, deixaran d’estar subjectes a garantir el
pagament del corresponent impost sobre construccions, instal·lacions i obres, de
les taxes per l’aprofitament de la via pública o terrenys d’ús públic, així com de la
taxa per la prestació de serveis urbanístics.”
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 Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir de l’esmentat dia. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 ANNEX
IMPORT DE LA FIANÇA A CONSTITUIR
És el que resulta, en funció de l’import total del pressupost de l’obra, segons
l’aplicació de la següent escala:
DE........ EUROS
0,01
3.000,01
6.000,01
30.000,01
60.000,01
120.000,01
240.000,01
360.000,01
480.000,01
600.000,01
720.000,01
840.000,01
960.000,01
1.080.000,01
1.200.000,01
1.320.000,01
1.440.000,01
1.560.000,01
1.680.000,01
1.800.000,01
1.920.000,01
Imports superiors a

A ..........EUROS
3.000,00
6.000,00
30.000,00
60.000,00
120.000,00
240.000,00
360.000,00
480.000,00
600.000,00
720.000,00
840.000,00
960.000,00
1.080.000,00
1.200.000,00
1.320.000,00
1.440.000,00
1.560.000,00
1.680.000,00
1.800.000,00
1.920.000,00
2.040.000,00
2.040.000,00

FIANÇA EUROS
300,00
600,00
1.200,00
2.400,00
3.600,00
4.800,00
6.000,00
7.200,00
8.400,00
9.600,00
10.800,00
12.000,00
13.200,00
14.400,00
15.600,00
16.800,00
18.000,00
19.200,00
20.400,00
21.600,00
22.800,00
24.000,00

 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles, una disposició final, una disposició
transitòria i un annex, va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del dia 18 de febrer de 2022 i publicada en el BOP el dia 20 d’abril de 2022.
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 REGULADORA DE LA TAXA PER ACTUACIONS SINGULARS
DE LA GUÀRDIA URBANA
ÍNDEX
Article 1r. Disposició general
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REGULADORA DE LA TAXA PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA GUÀRDIA URBANA

 Article 1r. Disposició general

A l'empara d'allò previst als articles 20 i 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 d'aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana, que es
regirà per aquesta Ordenança fiscal.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Guàrdia Urbana a la via
pública, quan es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu,
llevat de les tasques de vigilància pública en general.
S'entén que el servei prestat per la Guàrdia Urbana afecta o es refereix al subjecte
passiu quan hagi estat motivat, directament o indirectament, per ell mateix, de
manera que les seves actuacions obliguin la Guàrdia Urbana a realitzar activitats o
prestar serveis, i sempre que es tracti de serveis que no siguin de prestació
obligatòria i gratuïta, tal com s’estableix a la normativa vigent.
En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o activitats
següents:
1. Emissió d'informes tècnics.
2. Acompanyament de vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial.
3. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega, i treballs especials,
en zones no destinades a aquesta finalitat, i per la dificultat o perill que representin
per a la circulació.
4. Operació d'habilitació d'espais d'estacionament, quan per les dimensions dels
vehicles, la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància, calgui fer-ho.
5. Realització i direcció de les tasques d'interrupció de la circulació com a
conseqüència d'operacions especials a la via pública a causa d’:
a) Instal·lació temporal de grues mòbils
b) Instal·lació temporal de maquinària pesada
c) Instal·lació temporal de qualsevol altre element que, per les seves
dimensions o perill, dificulti o interrompi la circulació
6. Qualsevol prestació de serveis extraordinaris fets per la Guàrdia Urbana, entesos
com aquells que ultrapassin les funcions pròpies.
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 Article 3r. Obligació de contribuir

L’obligació de contribuir neix en el moment de la sol·licitud del permís
corresponent.
Tanmateix, es merita la taxa en el moment de sol·licitar-se la prestació del servei,
regulat a l'article 2 d'aquesta ordenança.
 Article 4t. Subjectes passius
Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, i les
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·liciten, es
beneficien o resultin afectats per la prestació del servei.
 Article 5è. Tarifes
1. Emissió d'informes tècnics: 50,06 € per cada informe
2. Acompanyament de vehicles: 50,06 € per cada servei sol·licitat
3. Tasques de:
a) Habilitació d'espais d'estacionament per a tasques de càrrega i descàrrega, o
treballs especials, que es realitzen sobre una longitud màxima de 10 metres
lineals, 24,53 €. Quan la distància superi els 10 metres lineals, per cada 2 metres o
fracció, 2,89 €
b) Tallament d'un carril de circulació, en vies amb més d'un carril, en el sentit
afectat, 48,80 €/ per cada sol·licitud
c) Tallament total d'un sentit de circulació, 81,21 €/ per cada sol·licitud.
d) Tallament total dels dos sentits de circulació, 97,44 €/ per cada sol·licitud.
Les tarifes d'aquest apartat 3 s'entenen per a una duració de 4 hores. Si es
depassen, cada hora o fracció incrementarà un 10%.
4. Altres serveis: 50,06 € per cada servei.
5. A més de les tarifes assenyalades en els apartats anteriors d’aquest article, en
funció de la dedicació del personal de la Guàrdia Urbana que cada servei
requereixi, es liquidaran les següents tarifes:
a) Per cada agent i hora (o fracció):
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- En horari diürn 50,06 €
- En horari nocturn o festiu 54,15 €
- En horari nocturn i festiu 58,25 €
b) Per cada caporal i hora (o fracció):
- En horari diürn 58,25 €
- En horari nocturn o festiu 70,39 €
- En horari nocturn i festiu 75,85 €

c) Pel que fa a aquesta ordenança, s'entén per horari nocturn de les 22 a les 6
hores, i per diürn, la resta d’hores.
 Article 6è. Exempcions
Estaran exempts els serveis per activitats d’interès municipal i que no tinguin
caràcter lucratiu.
L’exempció del pagament de la taxa no eximeix de l’obtenció de la corresponent
autorització, en cas que es tracti de transports especials o de circulació d’un vehicle
especial.
 Article 7è. Normes de gestió
1. Les persones interessades a rebre la prestació d'un servei, hauran de sol·licitar-lo
com a mínim amb set dies d'antelació.
Es consideren dies inhàbils els dissabtes i diumenges, i les festes oficials.
2. Aquesta taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació:
Els subjectes passius presentaran l'imprès de l'autoliquidació, amb dos dies
d'antelació a la data de la prestació del servei sol·licitat, degudament emplenat
juntament amb la sol·licitud de llicència o autorització, que no es tramitarà sense
que s'hagi efectuat l'ingrés corresponent a la Tresoreria Municipal o a les entitats
col·laboradores autoritzades, tenint en compte que aquest termini es podrà
modificar en els casos d'urgència justificada.
3. Si per raons alienes al subjecte passiu no s'iniciés la prestació del servei, aquest
tindrà dret a la devolució del 80% de la quota ingressada.
4. El pagament de la taxa no prejutja ni atorga autorització fins que no s'obtingui el
preceptiu i previ permís de la Guàrdia Urbana. La prestació d'un servei no
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comporta drets adquirits per a altres situacions posteriors i iguals, o de
característiques similars.
 Article 8è. Infraccions i sancions

En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions
que corresponen en cada cas, caldrà tenir en compte el que disposen els articles
del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i
publicada en el BOP núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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 REGULADORA DE LES TAXES PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PUBLICA PER A APARCAMENT,
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
ÍNDEX
Article 1r. Fonament
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjecte passiu
Article 4t. Responsables
Article 5è. Acreditament i període impositiu
Article 6è. Categoria de les vies públiques
Article 7è. Quota tributària
Article 8è. Exempcions i bonificacions
Article 9è. Forma de pagament
Article 10è. Normes de gestió
Article 11è. Infraccions i sancions
Disposició final
DILIGÈNCIA
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 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 les “Taxes per entrada de vehicles a
través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol classe”, que s’han de regir per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquestes taxes:
L’aprofitament especial de les voreres o bé de terrenys d’ús públic, situats en sòl
classificat com urbà al PGOU, mitjançant l’entrada de vehicles, ja sigui amb
senyalització de prohibició d’estacionament o no, i la utilització privativa de la via
pública o terrenys d’ús públic, mitjançant aparcaments exclusius o zones de
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
L’exercici d’aquelles activitats que per si mateixes exigeixen necessàriament
l’entrada i sortida de vehicles, com són tallers de reparació de vehicles, gasolineres,
i locals destinats a rentat, pupil·latge i aparcament de vehicles, automàticament
comporta la realització del fet imposable.
La llicència municipal autoritzant els aprofitaments garanteix permanentment la
possibilitat de realitzar el fet imposable, mitjançant l’adequació de la vorera, i la
corresponent senyalització amb pintura i col·locació de la placa oficial.
Als efectes de l’aplicació de la present ordenança, els trams de carreteres situats
dins l’àmbit delimitat del sòl de naturalesa urbana tenen la mateixa consideració
que qualsevol vial municipal.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que realitzin els
aprofitaments detallats a l’article anterior.
En els aprofitaments especials per entrades de vehicles a través de les voreres, els
propietaris, o en el seu cas els usufructuaris o altres titulars de drets sobre béns
immobles contemplats a efectes de l’impost sobre béns immobles a l’art. 61 del
TRLRHL, de les finques i locals a que donin accés les referides entrades de vehicles,
tenen la condició de substituts del contribuent, els quals podran repercutir, si
s’escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
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 Article 4t. Responsables

1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 5è. Acreditament i període impositiu
Les taxes per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe,
s’acrediten i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï
l’aprofitament especial, amb independència de que s’hagi sol·licitat o no la
corresponent llicència municipal. En els aprofitaments que es sol·liciten amb
caràcter indefinit, la taxa meritarà periòdicament l’u de gener de cada any, essent
el període impositiu l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de
l’aprofitament, en els quals aquest serà, des de l’inici fins al final d’any o des de l’u
de gener fins la data de cessament.
 Article 6è. Categoria de les vies públiques
1.- Per a l’aplicació de les tarifes de l’article 7è. següent, les vies públiques
d’aquest Municipi es classifiquen en sis categories, essent aquestes les establertes
per a l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats econòmiques i
que figuren com annex a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
2.- Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dos o
més vies públiques classificades de categoria diferent, s’ha d’aplicar la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
 Article 7è. Quota tributària
Les quotes de les taxes regulades en la present Ordenança es determinaran
calculant el següent polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb
les normes específiques que s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:
QUOTA = TB x ML x CS x FCS x FCA x T
En el que:
TB = Tarifa bàsica: és l’import per metre lineal o fracció d’aprofitament de la
vorera.
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ML = Metres lineals: són els de la línia de vorera que utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
CS = Coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via
pública en la que s’ubica l’aprofitament :
1a categoria
1,9
2a categoria
1,8
3a categoria
1,6
4a categoria
1,4
5a categoria
1,1
6a categoria
0,6
FCS = Factor corrector de superfície, en funció de la superfície del local o espai al
que s’accedeixi.
FCA = Factor corrector d’aprofitament, segons l’ús i activitat a que es destina el
local o espai.
T = Durada de l’aprofitament.
En el càlcul d’aprofitaments en que la tarifa bàsica sigui anual, i el període
impositiu que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui inferior a l’any
natural, per la data d’inici (alta) o de fi (baixa) de l’aprofitament o de canvi del
subjecte passiu, les quotes es prorratejaran per semestres, d’acord amb el següent
procediment:

La quota es reduirà a la meitat si la data d’efectes de l’alta o baixa de
l’aprofitament o de canvi del subjecte passiu, es produeix respectivament durant el
segon o el primer semestre de l’any en curs.
El prorrateig de la quota es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes,
i a petició del subjecte passiu, quan vingui determinat per la baixa de
l’aprofitament o pel canvi del subjecte passiu, i comportarà l’adequació del cens
del tribut, i l’ajust de les quotes de les corresponents liquidacions, ja estiguin
pendents d’ingressar o ingressades.
El tràmit a seguir en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en
donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una o dues de noves pels imports i
subjectes passius que corresponguin, sempre que la data d’efectes de la baixa de
l’aprofitament o del subjecte passiu sigui anterior a la d’aprovació de la liquidació,
en cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució parcial de la
quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
El tràmit a seguir en cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons que la data d’efectes de la baixa o del
canvi del subjecte passiu sigui anterior, o no, a la d’aprovació de la liquidació.
En les liquidacions que el càlcul polinòmic de l’epígraf que correspongui, resulti
una quota inferior a 5 €, es liquidarà l’import de 5 € com a quota mínima.
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En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la
realització d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici
es prorratejaran pels mesos que duri la suspensió.
1.- Tarifa primera.- Entrada de vehicles en edificis o solars, la quota anual és la
que resulta del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:

TB = 58,50 € anuals.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés, i sempre a efectes de càlcul, amb un mínim de quatre metres.
Els metres de línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament, són els que resulten
de la suma dels mls. del gual i del 50% dels mls. de reserva de la vorera d’enfront
que, en el seu cas, s’hagin autoritzat mitjançant la llicència d’un gual frontal.
FCS = 1,00 pels garatges d’habitatges unifamiliars i resta de locals o
espais fins 100 m2
1,25 pels locals i espais de més de 100 m2 i fins a 1000 m2
1,50 pels locals o espais de superfície superior a 1000 m2
FCA = 0,50 als habitatges unifamiliars
0,25 als locals o espais ubicats en les zones industrials
1,05 en la resta de casos
T = 1, si l’aprofitament es concedeix per temps indefinit o superior a sis mesos.
En cas contrari, T = 0,50.
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l’any natural i el gual sigui per
temps indefinit, la quota resultant es prorratejarà pels semestres o fracció que
comprengui el període impositiu.
En el cas de guals ubicats a carrers peatonals, els metres lineals que es
consideraran per a determinar la quota seran els d’amplada de la porta d’accés,
arrodonits per excés i sempre amb un mínim de quatre metres lineals.
Per a determinar la superfície del local o espai al que s’accedeix a través d’un gual,
es considerarà en el cas de locals, la superfície construïda dels mateixos, i en els
altres casos, solars, espais a l’aire lliure, benzineres, etc. es considerarà la superfície
total de l’àmbit al que s’accedeix, ja sigui amb vehicle o sense.
En el cas d’un local o espai de superfície al que s’accedeixi des de la via pública a
través de més d’un gual, s’aplicarà el factor corrector de superfície (FCS) que per la
superfície del local li correspongui, només a un gual, el que estigui ubicat a la via
pública de categoria més alta, o bé si a tots els hi correspon el mateix coeficient de
situació (CS), s’aplicarà indistintament a un d’ells, i a la resta se’ls aplicarà el factor
corrector de superfície 1.
En el cas de que a través d’un mateix gual s’accedeixi a més d’un local, mitjançant
llicència d’accés de vehicles compartida, els titulars de cada local restaran tots ells
solidàriament obligats davant l’Ajuntament per la quota tributària resultant sense
perjudici dels efectes que de la llicència del gual se’n derivin. Per a calcular la
quota del gual, s’aplicarà el factor corrector de superfície (FCS) 1,50 i el factor

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF17 4/8

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 17

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE LES TAXES PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE LA
VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

corrector d’aprofitament (FCA) més alt dels que correspondrien al conjunt de guals
necessaris per accedir a cada immoble mitjançant gual individual.

Els criteris pel càlcul de la quota dels guals detallats en els apartats anteriors, s’han
d’aplicar amb independència de que el gual sigui per entrada i sortida de vehicles,
o només per entrada o sortida.
En el càlcul de la quota dels guals, s’aplicarà el factor corrector d’aprofitament
(FCA) de les zones industrials, sempre que el terreny del local, o espai al que
s’accedeixi mitjançant el gual, tingui aquesta classificació urbanística al PGOU
municipal.
2.- Tarifa segona.- Les reserves d’espais en les vies públiques i terrenys d’ús públic
exclusivament per a aparcament o prohibició d’estacionament, han de satisfer
anualment la quota resultant del càlcul polinòmic, en base als següents valors dels
seus factors:
TB = 58,50 € anuals.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
FCS = 0,50
FCA = 0,50
T = 1, ja que l’aprofitament es concedeix per temps indefinit, i la TB està referida
al període d’un any natural.
Quan el període impositiu a liquidar sigui inferior a l’any natural, la quota resultant
es prorratejarà pels semestres o fracció que comprengui el període impositiu.
3.- Tarifa tercera.- Les reserves d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a
càrrega i descàrrega de mercaderies, materials enfront a obres de construcció, de
reformes o enderrocaments d’immobles, han de satisfer la quota resultant del
càlcul polinòmic, en base als següents valors dels seus factors:
TB = 5,69 € per mes.
ML = els metres lineals són els de la línia de vorera que s’utilitza en l’aprofitament,
arrodonits per excés.
FCS = 1,00
FCA = 1,00
T = Nombre de mesos o fracció, computant a efectes de càlcul, un mes per cada
30 dies de durada de l’aprofitament.
 Article 8è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la Taxa.
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 Article 9è. Forma de pagament

1.- El pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança s’ha de realitzar:
a) Si es tracta d’autoritzacions de nous aprofitaments, mitjançant liquidació que
practicarà l’administració municipal, ingressant el seu import a la Recaptació
municipal, o allà on estableixi l’Ajuntament, llevat dels aprofitaments compresos a
la Tarifa tercera de l’article 7è d’aquesta Ordenança, l’import dels quals
s’ingressaran mitjançant el sistema d’autoliquidació. En qualsevol cas, sempre
s’hauran de pagar les taxes abans de retirar la llicència corresponent.
Els subjectes passius que sol·licitin llicència per un aprofitament comprès a la Tarifa
tercera de l’article 7è d’aquesta Ordenança, junt a l’escrit de sol·licitud, estan
obligats a acompanyar la carta de pagament de la declaració-liquidació de les
taxes, presentada amb el model d’imprès oficial establert a l’efecte, i que ha de
contenir els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació provisional
procedent.
L’ingrés de les taxes té caràcter de dipòsit previ, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.1-a) del Reial decret legislatiu 2/2004, i es considera com a definitiu en
concedir-se la corresponent llicència.
b) Si es tracta de concessions d’aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, una
vegada inclosos en els censos o matrícules d’aquestes taxes, mitjançant rebut de
Padró anual, per anys naturals, a la Recaptació municipal, aplicant-se el
procediment d’exacció regulat a l’Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció dels tributs i preus públics municipals.
 Article 10è. Normes de gestió
1.- Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats
en aquesta Ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
2.- Les llicències municipals autoritzant l’entrada o pas de vehicles comportaran
l’atorgament, als titulars de les mateixes, de la placa oficial de prohibició
d’estacionament, a l’efecte de tenir garantida permanentment la realització de
l’aprofitament concedit.
Els titulars de les referides llicències seran dipositaris de la placa oficial mentre
aquelles siguin vigents. En el moment que el titular es doni de baixa, o bé
l’Ajuntament li revoqui o caduqui la llicència, haurà de retornar la referida placa,
podent ésser retirada subsidiàriament per part de l’Ajuntament, en cas d’incomplir
amb l’obligació de retorn de la mateixa.
3.- L’Ajuntament liquidarà les taxes regulades a la present Ordenança a les
persones o entitats que realitzin els aprofitaments, encara que no disposin de
l’oportuna autorització municipal, llevat les corresponents als aprofitaments definits
a la tarifa primera de l’article 7è, les quals es liquidaran al propietari de la finca o
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local que doni accés a l’entrada de vehicles, en qualitat de substitut del
contribuent.
4.- Les quotes es liquidaran per cada aprofitament meritat aplicant les tarifes
establertes a l’article 7è.
5.- Les llicències municipals concedides pels aprofitaments definits a la tarifa
primera de l’article 7è, s’entendran automàticament caducades i sense cap efecte,
si durant el termini de dos mesos, comptats a partir de la data de notificació de la
mateixa, no s’ha instal·lat el gual amb la seva placa oficial, o bé, si l’aprofitament
ha estat suspès per l’Ajuntament, per manca de pagament, durant un termini
superior a dos mesos.
6.- Les llicències que autoritzen aprofitaments de caràcter indefinit són vigents
mentre no variïn les condicions en què es concediren, es concedeixi la baixa a
petició de l’interessat, es revoquin per part de l’Ajuntament, o bé es considerin
automàticament caducades, d’acord amb l’establert al punt anterior.

Si el titular de la llicència en varia l’ús o l’activitat per la qual li fou concedida,
aquesta s’ha d’anul·lar, amb independència de què s’hagi de seguir pagant mentre
es realitzi l’aprofitament, el qual s’entendrà realitzat, en l’autorització de guals,
mentre no es retorni a l’Ajuntament la placa-distintiu oficial i es reposi la vorera al
seu estat original.
Les sol·licituds de baixa dels aprofitaments mitjançant guals, formulades per
l’interessat, es concediran una vegada s’hagi retornat la placa-distintiu oficial i
s’hagi comprovat que la vorera s’ha reposat al seu estat original.
Els titulars de llicències de guals caducades, estaran obligats al pagament dels
aprofitaments que segueixin realitzant, entenent que aquests es realitzen mentre
no es retorni a l’Ajuntament la placa-distintiu oficial i es reposi la vorera al seu
estat original.
7.- En cas de denegar-se les autoritzacions dels aprofitaments sol·licitats per
motius no imputables al subjecte passiu, en relació als quals s’hagi ingressat amb
caràcter de dipòsit previ l’import de la taxa, els interessats podran demanar la
devolució dels imports pagats.
8.- La presentació de la baixa de qualsevol aprofitament esdevindrà efectiva, una
vegada concedida, a partir del dia primer del període natural següent, assenyalat a
l’epígraf respectiu de la tarifa. La no presentació de la baixa determina l’obligació
de continuar abonant la taxa.
9.- Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades que figurin a la matrícula, s’hi han de portar a terme les
modificacions corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del primer
meritament següent al de la data en què s’hagi efectuat la modificació, adequant a
la nova situació les quotes meritades mitjançant prorrateig semestral, sempre que
la modificació es reconegui respecte d’una liquidació que encara no ha esdevingut
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ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit fermesa, es modificarà el cens
sense variar la liquidació.
 Article 11è. Infraccions i sancions

Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel
que fa a la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o
derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 11 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 de desembre de 2021 i
publicada en el BOP el dia 27 de desembre de 2021.
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 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 les “Taxes per utilització o
aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública”, que s’han de regir per la
present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article
57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta ordenança, els usos
o aprofitaments directes o indirectes de la via pública, del seu vol, sòl i subsòl de
terrenys públics, malgrat no tenir la condició legal de carrers, i els llocs i espais de
lliure accés per al públic, que produeixin restricció de l’ús públic o especial
depreciació dels béns o instal·lacions, o que tinguin per finalitat un benefici
particular, tot i que no hi concorrin aquestes circumstàncies, definits als epígrafs de
la quota tributària detallats a l’article setè de la present Ordenança.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents, obligats al pagament de les taxes regulades en
aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin les
llicències, autoritzacions o concessions municipals i les que sense llicència,
autorització o concessió, realitzin els actes subjectes a tributació, sense perjudici de
les sancions que corresponguin.
 Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
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 Article 5è. Acreditament i període impositiu

Les Taxes per utilització o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública,
s’acrediten i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï l’ús o
l’aprofitament, amb independència que s’hagi sol·licitat o no la corresponent
llicència municipal. El període impositiu serà el de la durada de cada aprofitament
o utilització. En els usos i aprofitaments que es sol·liciten amb caràcter indefinit, la
taxa meritarà periòdicament l’u de gener de cada any, essent el període impositiu
l’any natural, llevat dels casos d’inici i cessament de l’ús o l’aprofitament, en els
quals aquesta serà, des de l’inici fins al final de l’any o des de l’u de gener fins a la
data de cessament.
El pagament de les taxes acreditades per l’ús o aprofitament del domini públic
sense disposar de la corresponent llicència municipal, en cap cas pressuposarà la
legalització del mateix.
 Article 6è. Categoria de les vies públiques
1.- Per a l’aplicació de les tarifes de l’article 7è següent, les vies públiques d’aquest
Municipi es classifiquen en sis categories, essent aquestes les establertes per a
l’aplicació dels índexs de situació en l’Impost sobre activitats econòmiques i que
figuren com a annex de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost.
2.- Quan l’espai afectat per l’aprofitament estigui situat en la confluència de dues
o més vies públiques, classificades de categoria diferent, s’ha d’aplicar la tarifa que
correspongui a la via de categoria superior.
3.- Per a l’aplicació de les tarifes per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica en les vies públiques, o terrenys d’ús públic, aquelles s’estableixen per
zones. La inclusió o exclusió de cada vial en una zona determinada, requerirà
l’acord de la Junta de Govern Local. El detall de zones és el següent:
ZONA A.ZONA B.ZONA C.ZONA D.ZONA E.ZONA F.ZONA H.-

Temps màxim 1,30 hores
Temps màxim 2 hores
Temps màxim 2 hores
Temps màxim 4 hores
Temps màxim 4 hores
Temps màxim 2 hores
Temps màxim 12 hores

 Article 7è. Quota tributària
Les quotes de les taxes regulades en la present Ordenança es determinaran
calculant el següent polinomi, en base als imports dels seus factors i d’acord amb
les normes específiques que s’estableixen per l’aprofitament definit a cada epígraf:
QUOTA = TB x S x CS x FCA x T
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En el que:

TB = Tarifa bàsica, és la detallada a cada epígraf, expressada en € per any, mes
o dia.
S = Superfície en metres quadrats de l’aprofitament, arrodonits per excés
CS = Coeficient de situació: és el que es detalla segons la categoria de la via
pública en la que s’ubica l’aprofitament:
1a. Categoria
2a. Categoria
3a. Categoria
4a. Categoria
5a. Categoria
6a. Categoria

1,9
1,8
1,6
1,4
1,1
0,6

FCA = Factor corrector d’aprofitament segons l’ús i activitat al qual es destina
T = Durada de l’aprofitament. En les autoritzacions per aprofitaments amb
caràcter indefinit és 1 i la TB expressada en €/any, en cas contrari, és el nombre de
mesos o fracció, i de dies o fracció aplicant la TB en €/mes o €/dia,
respectivament. En les autoritzacions de durada mensual, trimestral, semestral o
anual, referents a epígrafs en que la tarifa bàsica estigui establerta en euros per dia,
es consideraran per al càlcul de la quota, 30, 90, 180 o 360 dies respectivament.
En el cas de produir-se la suspensió temporal dels aprofitaments amb motiu de la
realització d’obres municipals a la via pública, les quotes a pagar en cada exercici,
es prorratejaran pels mesos que duri la suspensió.
En el càlcul d’aprofitaments en que la tarifa bàsica sigui anual, i el període
impositiu que correspongui liquidar a un subjecte passiu sigui inferior a l’any
natural, per la data d’inici (alta) o de fi (baixa) de l’aprofitament, les quotes es
prorratejaran per trimestres, d’acord amb el procediment següent:
•

A les altes, es calcularà el seu import proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per finalitzar l’any, inclòs el trimestre de l’alta en que s’iniciï
l’ús o aprofitament.

•

A les baixes, el prorrateig de la quota es calcularà proporcionalment al nombre
de trimestres naturals vençuts, inclòs el trimestre corresponent a la data de la
baixa pel cessament de l’ús o aprofitament.

Quan el període impositiu liquidat sigui anual, si varia el subjecte passiu, la quota
es fraccionarà per trimestres d’acord amb la data en que es produeixi la variació
del subjecte passiu i el procediment següent:
- Si la variació es produeix durant el primer trimestre, el nou subjecte passiu
tributarà per tot l’any en curs.
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- Si la variació es produeix durant el segon trimestre, correspondrà un trimestre al
subjecte passiu que causi baixa i tres trimestres al nou subjecte passiu que causi
alta.

- Si es produeix durant el tercer trimestre, correspondran dos trimestres a cadascun
dels dos subjectes passius.
- I si es produeix durant el quart trimestre el subjecte passiu que causa baixa
tributarà per tres trimestres i el que causi alta per un trimestre.
El prorrateig de la quota es farà d’ofici quan estigui motivat per la liquidació d’altes,
i a petició del subjecte passiu, quan vingui determinat per la baixa de
l’aprofitament, o pel canvi del subjecte passiu, i comportarà l’adequació de la
matrícula del tribut, i l’ajust de les quotes de les corresponents liquidacions, tant si
estan pendents d’ingressar com ingressades.
El tràmit a seguir, en el cas de liquidacions pendents d’ingressar, consistirà en
donar de baixa la liquidació i lliurar-ne una o dues de noves, per import i subjecte
passiu que corresponguin, sempre que la data d’efectes de la baixa de
l’aprofitament o de canvi del subjecte passiu, sigui anterior a la d’aprovació de la
liquidació, en cas contrari, caldrà ingressar la liquidació i procedir a la devolució
parcial de la quota ingressada, com a devolució d’ingressos.
El tràmit a seguir en cas de liquidacions ingressades, serà el corresponent a la
devolució d’ingressos indeguts o devolució d’ingressos en compliment d’un
procediment de gestió tributària, segons que la data d’efectes de la baixa o de
variació del subjecte passiu, sigui anterior o no a la d’aprovació de la liquidació.
En les liquidacions que el càlcul polinòmic de l’epígraf que correspongui, resulti
una quota inferior a 5 €, es liquidarà l’import de 5 €, com a quota mínima, llevat
pels epígrafs 17 i 18 en els que la quota mínima a liquidar serà de 20 € i 40 €
respectivament, atès que els referits aprofitaments comporten la prèvia col·locació,
i posterior retirada, de la corresponent senyalització a la via pública, per part dels
serveis municipals.
EPÍGRAFS :
1.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, amb materials
rígids de protecció o no, no tancats.
TB = 54,38 € anuals
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,31
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,10
3) Aprofitament per hores (fins 20h) = 0,17€ per hora
T segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
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2) temporada anual T= 1

3) Aprofitament per hores (temporada anual) = 0,055€ per hora
4) Aprofitament per hores (temporada estiu) = 0,042€ per hora

Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari
d’obertura dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una
norma administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la
mateixa norma.
2.- Tendals, terrasses i similars, instal·lats damunt de tarimes o no, protegits per
materials rígids, delimitats per objectes que obstaculitzin el pas de vianants.
TB = 54,38 € anuals
FCA = 0,47
T

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual) = 0,055€ per hora
4) aprofitament per hores (temporada estiu) = 0,042€ per hora

Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari
d’obertura dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una
norma administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la
mateixa norma
3.- Taules de bar.- En les llicències municipals que autoritzin la instal·lació d’un
determinat nombre de taules, cadascuna amb quatre cadires.
TB = 43,50 € anuals
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 0,43
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 0,14
3) aprofitament per hores (fins 20h) = 0,024€ per hora
T

segons temporada:
1) temporada d’estiu T= 0,75
2) temporada anual T= 1
3) aprofitament per hores (temporada anual) = 0,055€ per hora

4) aprofitament per hores (temporada estiu) = 0,042€ per hora
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Els aprofitaments per hora només s’aplicaran en el supòsit de què l’horari
d’obertura dels aprofitaments vingui establert amb caràcter obligatori per una
norma administrativa i s’aplicarà exclusivament per les hores que estableixi la
mateixa norma.
Els aprofitaments, mitjançant taules de bar, en places o zones amples que
permetin la reserva d’espai sense entorpir el pas dels vianants, es consideraran
com a terrassa, i als efectes de la liquidació de la present taxa, la base imposable
serà el nombre de metres quadrats de superfície reservada, i no el nombre de
taules que s’hi instal·lin, essent d’aplicació les tarifes 1 o 2, en funció de si la
terrassa està oberta o no.
4.- Taules de bar, autoritzacions puntuals.- Instal·lació de taules de bar,
cadascuna amb quatre cadires, durant uns dies determinats,
TB = 0,17 € per dia
S = nombre de taules multiplicat per 2,25 metres quadrats
FCA segons l’horari:
1) aprofitament permanent FCA = 4,34
2) aprofitament nocturn (20-24 h) FCA = 1,50
T=
5.-

nombre de dies

Venda en parades, quioscs o vehicles
TB = 0,17 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 m2
FCA = 0,50
T = nombre de dies

6.Bústies i compartiments per recollida i distribució de correspondència,
situades a la via pública.
TB = 50,09 € anuals
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 5 m2
FCA = 0,50
T= 1
7.-

Venda eventual en parades, quioscs o vehicles.
TB = 0,17 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 10 m2
FCA = 1,00
T = nombre de dies
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S’entendrà per eventual aquella activitat de venda que no superi la durada
de tres mesos.

8.- Venda ambulant al “mercadet setmanal”, en parades a l’exterior dels mercats
municipals, per cada metre lineal de parada i per cada dia de mercat: 2,53 €
8 bis.- Venda ambulant al mercat d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes, per
cada metre lineal de parada i per cada dia de mercat: 2,53 €
9.- Venda ambulant puntual i esporàdica a l’exterior dels mercats municipals, per
cada dia i per cada parada de fins a 5 metres lineals: 23,24 €, més 6,21 € per cada
metre lineal addicional.
10.- Venda mitjançant màquines automàtiques, caixers automàtics i bústies de
lliurament de materials d’ús directe des de la via pública, telèfons públics instal·lats
mitjançant cabines o qualsevol tipus de suport, sempre que el seu ús es faci des de
la via pública, per cada màquina, caixer, bústia o telèfon.
TB = 54,38 € anuals
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 1 m2
FCA = 2,33
T= 1
11.- Atraccions, espectacles, tómboles, casetes de fira, i similars.
TB = 0,19 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 50 m2
FCA = 3,10
T = Nombre de dies
12.- Tanques i bastides per obres, i grues a la via pública.
TB = 4,58 € per mes
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
13.- Camió grua, plataforma elevadora articulada o similars
TB = 0,19 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 40 m2
FCA = 4,70
T = nombre de dies
14.- Contenidors per a runes d’obres i enderrocs
TB = 4,58 € per mes
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S = a efectes de càlcul, s’aplicaran:
a)
b)
c)
d)
e)

Contenidor de 2 m3: 4 m2
Contenidor de 5 m3: 9 m2
Contenidor de 8 m3:12 m2
Contenidor de 20 m3:15 m2
Sac:
2 m2

FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
15.- Sacs de runes d’obres i enderrocs.
TB = 4,58 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran 2 m2
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
16.- Puntals, per cadascun
TB = 4,58 € per mes
S = a efectes de càlcul, s’aplicaran 1 m2
FCA = 0,47
T = nombre de mesos o fracció, computant a efectes del càlcul, un mes per
cada 30 dies de durada de l’aprofitament.
17.- Permís especial d’ocupació provisional i justificada (mudança, reparació,
instal·lació, etc.)
TB = 0,19 € per dia
S = la que ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 m2.
FCA = 4,65
T = nombre de dies
18.- Permís especial d’ocupació provisional i justificada que comporti el
tancament de la circulació.
TB = 0,19 € per dia
S = la que s’ocupi, i a efectes de càlcul, s’aplicarà un mínim de 20 m2.
FCA = 9,30
T = Nombre de dies
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19.- Instal·lacions en el sòl, subsòl o vol de la via pública, o en terrenys d’ús
públic:

La quota dels aprofitaments definits en aquest epígraf, són les que a continuació es
detallen, no essent d’aplicació el càlcul polinòmic per a la seva determinació:
19.1.- Amb caràcter anual:
Dipòsits
Fins a 5 m3 de capacitat ........................................................................ 53,58 €
Per cada m3 o fracció de més................................................................ 5,47 €
Arquelles, per cada m3 o fracció................................................................... 1,42 €
Estesa de cables:
Cables aeris, per ml. ................................................................................. 0,54 €
Cables soterranis, per ml o fracció ...................................................... 0,44 €
Tubs per a la conducció d’àrids, gasos i líquids, per cada ml o fracció,
Segons diàmetre:
Fins 50 mm diàmetre exterior .............................................................. 0,57 €
De més de 50 mm i fins a 200 mm diàmetre exterior ................. 1,27 €
De més de 200 mm de diàmetre ........................................................ 2,94 €
Transformadors elèctrics, cadascun .......................................................... 56,34 €
Caixes de distribució de conduccions, cadascuna................................ 24,77 €
Cambres soterrànies, pous d’accés i ventilació, per m3 o fracció .... 11,65 €
Tapes i boques de descàrrega de productes en la via pública,
cadascuna ........................................................................................................... 5,53 €
Pals de fusta o formigó, cadascun............................................................. 87,63 €
Torretes d’estructura metàl·lica o altre material, cadascuna .......... 109,49 €
19.2.- Amb caràcter trimestral:
Horts ubicats en terrenys de titularitat municipal:
Per cada parcel·la de terreny ...................................................................... 15,30€
Cada adjudicatari de parcel·la d’hort urbà s’haurà de fer càrrec del rebut mensual
de consum d’aigua, d’acord amb el contracte que es signarà individualment amb
l’empresa Reus Serveis Municipals, SA (Aigües de Reus).
19.3.- Amb caràcter diari
Circs i similars i utilització del Parc de la Festa
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Per m2/dia......................................................................................................... 0,07€

20.-Estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, o terrenys
d’ús públic.

La quota per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
o terrenys d’ús públic, de dilluns a dissabte, excepte festius, de les 9 a les 13 hores
i de les 16 a les 20 hores, s’estableix a continuació, sense l’aplicació del càlcul
polinòmic, en funció de la zona a la que es classifiqui i per cada fracció horària
d’ocupació, en proporció a la següent escala:
ZONA
A
B
C
D
E
F
H
Sense
tiquet

60’
1,61€
1,40€
1,28€
1,32€
1,07€
0,25€
0,45€

TARIFES
120’
180’

90’
2,56€

2,44€
2,07€
2,48€
1,90€
1,12€
0,91€

Hora o fracció d’excés (*)
240’

3,22€
2,48€

3,93€
2,97€

1,28€

1,65€

720’

1,65€

4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
4,96€
9,09€

(*) Aquests imports es liquidaran per a cada hora o fracció de temps
d’estacionament excedit, respecte del temps pel qual s’ha pagat.
L’expedició dels tiquets serà pel temps que correspongui, en funció dels diners
pagats, arrodonint el càlcul a fraccions de 0,05 €, en base a les tarifes de la zona, i ,
si s’escau, amb els tributs indirectes que siguin d’aplicació.»
(Els preus no inclouen l’IVA).
21.- Altres aprofitaments puntuals no compresos en els epígrafs anteriors. S’entén
que l’aprofitament és puntual, quan la seva durada no supera els 30 dies.
a) Si l’aprofitament és sobre el sòl:
TB =
0,19 € per dia
FCA =

1,86

T=

nombre de dies

b) Si l’aprofitament és en el subsòl:

2022
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c) Si l’aprofitament es fa del vol de la via pública o terrenys d’ús públic
(banderoles, cartells, etc.):
TB =

0,19 € per dia

S=
a efectes de càlcul, es prendrà com a superfície la major d’entre la
que delimiti l’aprofitament, o la que projecti la instal·lació sobre el sòl
FCA =

1,24

T=

nombre de dies

22 .- Altres aprofitaments no compresos en els epígrafs anteriors, de durada
superior als 30 dies.
a) Si l’aprofitament és sobre el sòl:
TB = 0,19 € per dia
FCA = 1,55
T=

nombre de dies

b) Si l’aprofitament és en el subsòl:
TB = 0,19 € per dia
S=

a efectes de càlcul, serà el volum que s’ocupi en m3 o fracció

FCA = 0,312
T=

nombre de dies

c) Si l’aprofitament es fa del vol de la via pública o terrenys d’ús públic
(banderoles, cartells, et.):
TB = 0,19 € per dia
S = a efectes de càlcul, es prendrà com a superfície la major d’entre la
que delimiti l’aprofitament, o la que projecti la instal·lació sobre el sòl.
FCA = 0,93
T=

nombre de dies

 Article 8è. Gestió, recaptació i afectació
La gestió i recaptació de les taxes regulades als epígrafs 8, 9 i 20 de l’article 7è de
la present ordenança, per la venda ambulant en parades a l’exterior dels Mercats
Municipals, i per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques o terrenys d’ús públic, correspondrà a l’empresa municipal “Aparcaments
i Mercats de Reus, S.A., municipal”.
L’import recaptat per les referides taxes, per la venda ambulant en parades a
l’exterior dels Mercats Municipals i per l’estacionament de vehicles de tracció
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mecànica en les vies públiques o terrenys d’ús públic, formarà part dels ingressos
de l’empresa municipal “Aparcaments i Mercats de Reus, S.A., municipal”.
 Article 9è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de les Taxes
regulades a la present Ordenança.
 Article 10è. Forma de pagament
L’obligació del pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança neix des
que s’atorga la utilització privativa o l’aprofitament especial, havent-se de realitzar:

a) Si es tracta de concessions de nous aprofitaments o d’aprofitaments amb
durada limitada, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o bé on estableixi
l’Ajuntament. Quan es tracti d’aprofitaments compresos en els epígrafs 5, 11, 17,
18 i 21 de l’article 7è d’aquesta ordenança, s’hauran de pagar sempre abans de
retirar la llicència corresponent. Els aprofitaments regulats al punt 20, es pagaran
mitjançant el corresponent tiquet d’expedició mecànica, en el moment d’estacionar
el vehicle.
Aquest ingrés ha de tenir caràcter de dipòsit previ, d’acord amb allò que disposa
l’article 26.1-a) del Reial decret legislatiu 2/2004, i es considerarà com a definitiu
en concedir-se la corresponent llicència.
En cas de denegar-se les autoritzacions dels aprofitaments sol·licitats per motius no
imputables al subjecte passiu, en relació als quals s’hagi ingressat amb caràcter de
dipòsit previ l’import de la taxa, els interessats podran demanar la devolució dels
imports pagats.
b) Si es tracta d’autoritzacions ja concedides i de durada indefinida, una vegada
incloses en els censos o matrícules de cada taxa, es liquidaran mitjançant rebut de
Padró anual, el qual es pagarà a la Recaptació municipal o entitat col·laboradora,
aplicant-se el procediment d’exacció regulat a l’Ordenança general de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i preus públics municipals.
c) En el cas d’autoritzacions concedides en què el beneficiari acrediti la
impossibilitat de gaudir de l’ús o aprofitament per motiu d’obres, espectacles o
altres activitats a la via pública, s’aplicarà una reducció a la quota per import
proporcional al període de no utilització o no aprofitament, respecte a l’autoritzat.
d) Les taxes per venda ambulant al “mercadet setmanal”, en parades a l’exterior
dels mercats municipals, es pagaran mitjançant rebut, que lliurarà l’empresa
municipal “Aparcaments i Mercats de Reus, S.A. municipal”.
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 Article 11è. Normes de gestió

1.- D’acord amb allò que preveu l’article 24.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, si,
amb ocasió dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança, es produís la
destrucció o deteriorament del domini públic local, els subjectes passius, sense
perjudici del pagament de la taxa corresponent, restaran obligats al reintegrament
del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació.
2.- Les quantitats exigibles, de conformitat amb les tarifes establertes a l’article 7è,
s’han de liquidar per cada aprofitament sol·licitat o realitzat, i han de ser
irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.
3.- Les persones interessades en la concessió d’aprofitament, regulats en aquesta
Ordenança, han de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, llevat pels
aprofitaments regulats a l’epígraf 20 de l’article 7è.
4.- L’Ajuntament liquidarà les taxes regulades a la present Ordenança a les
persones o entitats que realitzin els aprofitaments, encara que no disposin de
l’oportuna autorització municipal.
5.- Les llicències que autoritzen aprofitaments de caràcter indefinit o no
determinen amb exactitud la durada de l’aprofitament, aquest, una vegada
autoritzat, s’ha d’entendre prorrogat mentre no variïn les condicions en què es va
concedir, no es concedeixi la baixa, a petició de l’interessat, o no es revoqui
l’autorització per part de l’Ajuntament.
6.- La presentació de la baixa de qualsevol aprofitament esdevindrà efectiva, una
vegada concedida, a partir del dia primer del període natural següent, assenyalat a
l’epígraf respectiu de les tarifes. La no presentació de la baixa determina l’obligació
de continuar abonant la taxa.
7.-Quan es conegui, ja sigui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol
variació de les dades que figurin a la matrícula, s’hi han de portar a terme les
notificacions corresponents, les quals han de tenir efectes a partir del primer
meritament següent al de la data en què s’hagi efectuat la modificació, adequant a
la nova situació les quotes meritades, mitjançant prorrateig trimestral, sempre que
la modificació es reconegui respecte d’una liquidació que encara no ha esdevingut
ferma. En el cas de que la liquidació hagi adquirit fermesa, es modificarà el cens
sense variar la liquidació.
 Article 12è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
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ORDENANÇA FISCAL 18

REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT DEL VOL, SOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA

 Disposició transitòria

Les tarifes establertes a l'epígraf 19.3 d'aquesta ordenança, seran d'aplicació, al seu
cas, als fets imposables no prescrits anteriors a l'1 de gener de 2017.
 Disposició transitòria segona
Durant l’exercici 2020, i exclusivament per als epígrafs 1,2,3,4,8 i 9, no seran
d’aplicació les tarifes contingudes a la present ordenança en el període comprés
entre el 16 de març i 31 de desembre de 2020. Per als períodes impositius de
caràcter anual, s’aplicarà la reducció proporcional al termini d’inaplicació de les
tarifes.”
Durant l’exercici de 2020, per a l’epígraf 11 (atraccions, espectacles, tómboles,
casetes de fira i similars, (que inclou els circs), no seran d’aplicació les tarifes
previstes a la present Ordenança, en el període comprés entre el 16 de març i 31
de desembre de 2020.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 12 articles, dues disposicions transitòries i una
disposició final, i va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del dia 22 de desembre de 2021 i publicada en el BOP el dia 27 de desembre de
2021.
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ORDENANÇA FISCAL 19

REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO
DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
ÍNDEX
Article 1r. Fonament
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjecte passiu
Article 4t. Responsables
Article 5è. Quota tributària
Article 6è. Exempcions i bonificacions
Article 7è. Acreditament
Article 8è. Normes de gestió
Article 9è. Infraccions i sancions
Disposició final
DILIGÈNCIA
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la utilització de béns i
instal·lacions municipals”, que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret
legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització dels béns i instal·lacions
municipals següents:
1) Estació d’autobusos, de la que n’és concessionari l’Ajuntament
2) Dependències dels centres cívics.
3) Utilització sala de Plens per a la celebració de matrimonis civils.
 Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sol·licitin o realitzin
l’ús privatiu dels béns i instal·lacions municipals, regulats en aquesta Ordenança.
 Article 4t. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 5è. Quota tributària
La quota tributària s’ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el
detall que s’estableix en les tarifes següents:
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Epígraf 1.- Utilització de l’estació d’autobusos:

1.1.- Per entrada o sortida d’un autobús de servei regular, amb viatgers,
en iniciar o finalitzar el viatge, o realitzar escala:
-

Expedicions amb recorregut inferior o igual a 10 Km. .................................. 0,11 €
Expedicions amb recorregut entre 10 i 30 Km. ............................................... 0,14 €
Expedicions amb recorregut entre 30 i 60 Km. ............................................... 0,21 €
Expedicions amb recorregut superior a 60 Km. .............................................. 0,30 €

1.2.- Per la utilització dels serveis generals de l’estació, cada usuari dels serveis
regulars abonarà per cada entrada, sortida o escala en trànsit:
Els trajectes considerats suburbans fins a la data: Reus/Salou, Reus/Almoster,
Reus/La Canonja i Reus/Constantí, se’ls aplicarà els imports que els correspongui
d’acord amb els trams establerts suara.
-

Trajectes amb recorregut inferior o igual a 10 Km. ........................................ 0,03 €
Trajectes amb recorregut entre 10 i 30 km ...................................................... 0,04 €
Trajectes amb recorregut entre 30 i 60 Km ...................................................... 0,07 €
Trajectes amb recorregut superior a 60 Km ..................................................... 0,10 €

S’entendran com usuaris tots els viatgers d’autobusos que entren, surten o fan
escala a l’estació i el seu inici o fi de trajecte sigui Reus, amb independència del
punt de la ciutat en que pugin o baixin de l’autobús.
1.3.- Serveis discrecionals:
-

Cada autobús que inicia o finalitza viatge, o faci escala ............................... 1,20 €

1.4.- Estacionament d’autobusos:
-

Diürn, de 8 h. a 22 h., per cada hora o fracció ................................................ 0,09 €
Nocturn, de 22 h. a 8 h. o fracció. ....................................................................... 0,60 €

Les tarifes d’aquest epígraf són les recollides a la concessió administrativa per
l’explotació del servei públic d’estació d’autobusos de Reus, atorgada a
l’Ajuntament per la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Epígraf 2.- Utilització de les dependències dels centres cívics

€/ hora

€/ dia

2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.-

Ús de despatx ............................................................................... 6,50 ..................... 34,90
Ús de sala polivalent ................................................................ 23,30 ...................116,15
Ús d’aula sense aparells .......................................................... 23,30 ...................116,15
Ús d’aula amb aparells ............................................................ 34,90 ...................139,40
Ús d’aula d’informàtica .............................................................. 6,50 ..................... 41,90
Ús de tallers de cuina................................................................. 6,50 ..................... 41,90
Ús de sala de reunions ............................................................ 14,05 ..................... 41,90

2.8.2.9.2.10.2.11.-

€/ hora
Servei de conserge/seguretat en dies laborables i dissabte ........................ 18,75
Servei de conserge/seguretat en dies festius ................................................... 37,30
Servei de neteja en dies laborables i dissabte.................................................. 16,50
Servei de neteja dia festiu ....................................................................................... 22,75

Epígraf 3.- Utilització sala de Plens per a la celebració de matrimonis civils.
3.1.- Celebració matrimoni civil ................................................................. ...................180,00
 Article 6è. Exempcions i bonificacions
Gaudiran de bonificació del 50% de la quota, aquells contribuents que utilitzin els
espais descrits als diversos epígrafs de l’art. 5è de la present ordenança, per a la
realització d’activitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, culturals,
associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altre tipus, previ informe de la
Regidoria de Política Lingüística, quan aquelles impliquin l’afavoriment, estímul o
foment de l’ús de la llengua catalana, en el marc d’aplicació de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.
 Article 7è. Acreditament
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment en què s’utilitzin els
béns o instal·lacions, o es sol·liciti el seu ús.
 Article 8è. Normes de gestió
1.- De les Taxes per utilització de l’estació d’autobusos.
L’Ajuntament liquidarà a les empreses de transport de viatgers usuàries de
l’estació, mitjançant ingrés directe, les taxes acreditades en funció de l’aplicació de
les tarifes detallades a l’epígraf 1 de l’article 5è de la present ordenança.
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

1.1.- Liquidacions provisionals a compte de la definitiva. Les empreses de
transport de viatgers usuàries de l’estació d’autobusos, com a subjectes passius de
la taxa, han de presentar a l’Ajuntament durant els mesos de gener i febrer de cada
any, la declaració del detall de serveis d’ús de l’estació, enumerats a l’epígraf 1 de
l’article 5è de la present ordenança, expedicions, viatgers i serveis discrecionals,
realitzats durant l’any anterior i previstos per a l’any en curs, complimentant
l’imprès oficial que li facilitarà el propi servei encarregat de la gestió de l’estació.
L’Ajuntament a la vista de les dades declarades i de les disponibles al propi servei
encarregat de l’estació, practicarà les liquidacions trimestrals provisionals de les
taxes a pagar, que notificarà als subjectes passius durant els mesos de març, juny,
setembre i desembre.
1.2.- Liquidació definitiva. Per a l’aprovació de la liquidació definitiva,
l’Ajuntament comprovarà el contingut de la declaració presentada i, en el seu cas,
de la documentació aportada o requerida, lliurant la corresponent liquidació, que
notificarà als interessats, deduint els imports ingressats a compte mitjançant les
liquidacions provisionals trimestrals, a l’efecte de l’ingrés de la diferència positiva
dins els terminis establerts al reglament de recaptació, i si fos negativa, l’excés
satisfet a l’Ajuntament es compensaria en el primer o successius pagaments
trimestrals a compte.
2.- De les taxes per utilització de les dependències dels centres cívics.

2.1.- Totes les quotes han de ser objecte de liquidació per ingrés directe,
exigint-se el dipòsit previ de l’import de les mateixes en presentar la sol·licitud de
l’autorització de l’aprofitament.
2.2.- En el cas de denegar-se l’autorització, el subjecte passiu podrà sol·licitar la
devolució del dipòsit previ constituït.
2.3.- Per l’aprofitament especial dels béns municipals descrits en aquest
apartat, serà necessària la constitució de fiança amb caràcter previ a la seva
utilització, a fi de garantir els possibles desperfectes, de 150,25.€ a 1.202,02.€
fixant-se el seu import en funció del tipus d’acte a realitzar, garanties de seguretat
aportades pel sol·licitant i informes tècnics sobre els riscos de deteriorament dels
béns que els actes a celebrar comportin.
La devolució de la fiança procedirà, una vegada es comprovi que els béns utilitzats
han estat deixats, en les degudes condicions d’ús i neteja.
3.- De les taxes per la utilització sala de Plens.
Aquesta taxa s’haurà de fer efectiva, pel sistema d’autoliquidació, al moment de
realitzar la sol·licitud d’utilització de la Sala, mitjançant carta de pagament que serà
facilitada per l’Oficina d’atenció al ciutadà.
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE BÉNS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

 Article 9è. Infraccions i sancions

Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, general tributària i altra normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2013. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 9 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 30 de novembre de 2012 i
publicada en el BOP núm. 285, el posterior dia 12 de desembre de 2012.
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ORDENANÇA FISCAL 20

REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC A
FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ
PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
ÍNDEX
Article 1r. Fonament i naturalesa
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjecte passiu
Article 4t. Responsables
Article 5è. Base imposable
Article 6è. Quota tributària
Article 7è. Acreditament de la taxa
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
Article 9è. Convenis de col·laboració
Article 10è.- Infraccions i sancions
Disposició transitòria
Disposició final
DILIGÈNCIA

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF20 ÍNDEX

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA FISCAL 20

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC A
FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

 Article 1r. Fonament i naturalesa

Fent ús de les facultats concedides pels articles 57 i 24.1.c) 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, de conformitat amb el que disposen el seus articles 15 a 19,
aquest Ajuntament estableix la Taxa per utilització privativa o aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès
general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, la qual s’ha de
regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que
preveuen els articles 20 al 27 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
 Article 2n. Fet imposable
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització privativa o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar
els serveis de subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres
mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil. Concretament, a efectes de
la present Ordenança, els serveis de telefonia fixa tenen la consideració de serveis
de subministrament.
A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores d’aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos, tant si són titulars de
les corresponents xarxes a través de les que s’efectuen els subministraments com
si, no sent titulars de les referides xarxes, ho són de drets d’ús, accés o
interconnexió a les mateixes.
2.- L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per la
prestació del servei de subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que
materialment ocupi el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals.
 Article 3r. Subjecte passiu
1.- Són subjectes passius, a títol de contribuent, les empreses o entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que utilitzen el domini públic per
prestar els serveis de subministrament d’aigua, gas, electricitat, telefonia i altres
anàlegs, així com les empreses que exploten les xarxes de comunicació interna
mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica.
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 Article 4t. Responsables

1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques a què es
refereixen els articles 41, 42 i 43 de la Llei general tributària.
2.- La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència del interessat, es
dicti acte administratiu, en els terminis previstos en la Llei General Tributaria.
3.- Els deutes i responsabilitats pel pagament de la taxa derivada de l’exercici
d’explotacions i activitats econòmiques per persones físiques, societats i entitats
jurídiques, seran exigibles als qui els succeeixin per qualsevol concepte en la
respectiva titularitat.
 Article 5è. Base imposable
1.- Quan el subjecte passiu sigui propietari de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
vol de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix l’ús o aprofitament
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra
d’ingressos bruts procedents de la facturació que s’obtingui anualment en el terme
municipal, més les quantitats satisfetes per altres empreses subministradores en
concepte d’ús de la xarxa.
2.- Quan per l’ús o aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el
subjecte passiu ha d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de
la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el
terme municipal minorada en les quantitats que ha de lliurar, pel seu ús, al
propietari de la xarxa.
3.- Pel que fa als apartats anteriors, s’entendrà per ingressos bruts procedents de
la facturació aquells que, tot i que sent imputables a cada entitat, hagin estat
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en cada terme
municipal.
No s’inclourà entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de
la taxa.
4.- Les taxes regulades per aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats
assenyalades en els articles 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles
amb l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i amb altres taxes
establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses
hagin de ser subjectes passius.
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 Article 6è. Quota tributària

La quota de la taxa es determina aplicant el 1,5% a la base imposable definida a
l’article 5 d’aquesta Ordenança.
 Article 7è. Acreditament de la taxa
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï l’ús o
l’aprofitament especial del domini públic local necessari per la prestació del
subministrament.
Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les
vies públiques es realitzen durant diferents exercicis, meritarà la taxa,
periòdicament, l’u de gener de cada any. En aquest cas, el període impositiu serà
l’any natural.
 Article 8è. Règim de declaració i ingrés
Pel pagament d’aquest taxa s’estableix el règim d’autoliquidació, que tindrà
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el
trimestre natural al que es refereixi.
La presentació la declaració autoliquidatòria s’haurà de realitzar dins el termini del
mes següent a la finalització de cada trimestre natural i podrà fer-se, únicament i
exclusiva, a través del sistema establert per l’Ajuntament de Reus a la seva Seu
electrònica.
El cessament o alta en la prestació d'una classe o tipus de subministrament o
servei d'interès general, comporta l'obligació de fer constar aquesta
circumstància en l'autoliquidació del trimestre corresponent.
Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar documentalment la
quantitat satisfeta al propietari de les xarxes per tal de justificar la minoració
d’ingressos a què es refereix l’article 5.2 de la present Ordenança.
 Article 9è.- Convenis de col·laboració
Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa o amb els seus
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració,
liquidació i recaptació.
Mitjançant conveni individual es podrà establir que el pagament de la taxa es faci
mitjançant lliuraments trimestrals, pel 25 % de l’import de la quota liquidada per
l’exercici anterior, a compte de la quota que resulti de la liquidació corresponent a
l’any en curs. Al practicar la liquidació anual tal com s’estableix a l’article anterior
de la present Ordenança, de la quota resultant es deduiran els imports ingressats a
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REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL O UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC A
FAVOR D’EMPRESES O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT

compte, i en el supòsit que el saldo fos negatiu, l’excés satisfet a l’Ajuntament es
compensarà en el primer pagament a compte o en els successius.
 Article 10è.- Infraccions i sancions

Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions i sancions tributàries que, en
relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò
que disposen els articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària i altra normativa aplicable.
 Disposició transitòria
El règim de declaració i ingrés autoliquidatori, previst a l’article 8 d’aquesta
ordenança, no entrarà en vigor fins el trimestre natural següent a aquell en que
l’Ajuntament de Reus estableixi l’operativitat del sistema autoliquidatori a la seu
electrònica, fet que es posarà en coneixement del obligats tributaris mitjançant
l’oportuna notificació. Mentre aquest fet no es produeixi, l'obligació de declaració
tributari romandrà inalterable, tal i com preveu l’ordenança de 2020.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2021. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles , una disposició transitòria i una disposició
final, va ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 20
de novembre de 2020, elevada de forma automàtica a definitiva per falta
d’al·legacions en el període d’informació pública i publicada en el BOPT del dia 25
de gener de 2021 (inserció 2021-404).
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE CENSAL DE GOSSOS I GATS I
RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS

 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE CENSAL DE GOSSOS I GATS
I RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS
ÍNDEX
Article 1r. Fonament
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjecte passiu
Article 4t. Acreditament
Article 5è. Quota tributària
Article 6è. Gestió
Article 7è. Exempcions i bonificacions
Article 8è. Infraccions i sancions
Disposició final
DILIGÈNCIA
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE CENSAL DE GOSSOS I GATS I
RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS

 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 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, s’estableix la “Taxa per la prestació del servei de registre de gossos
i gats i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats “, que s’ha de regir
per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu
l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis especials, de registre
de gossos i gats, i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats, i aquells
altres serveis que es recullen a les tarifes d’aquesta ordenança.
No estan subjectes a aquesta taxa:
.- La tinença de gossos pigall que constin a nom de persona invident.
.- La tinença d’animals per persones a les que segons diagnòstic mèdic es consideri
que la tinença d’un animal de companyia contribueix positivament al
desenvolupament i evolució de la simptomatologia de la seva malaltia.
La no subjecció a la taxa no eximeix de l’obligació del registrament de l’animal.
Per acreditar la no meritació caldrà que l’interessat presenti la documentació que
justifiqui una de les condicions abans esmentades.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuent, les persones que
sol·licitin la prestació dels serveis que integren el fet imposable i les persones
físiques o jurídiques, i les entitats a que es refereix l’art. 35.4 de la llei general
tributària, que siguin propietàries dels animals.
 Article 4rt. Acreditament
S’acredita la Taxa i neix l’obligació de contribuir en el moment de la prestació del
servei, o en el seu cas, al sol·licitar el mateix.
 Article 5è. Quota tributària
La quota de la taxa es determinarà en funció de les següents tarifes:
1. Recollida d’animals, per cada un ..................................... ... 67,71 €
2. Manutenció d’animals, per cada un ...................................9,61 €/dia
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REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE CENSAL DE GOSSOS I GATS I
RECOLLIDA, ACOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS ABANDONATS

3. Inscripció al Registre censal de gossos i gats ...................... 9,77 €
4. Duplicat de placa identificativa ............................................... 4,73 €
 Article 6è. Gestió

La taxa es liquidarà en el moment de sol·licitar la prestació del servei al
corresponent Departament Municipal.
 Article 7è. Exempcions i bonificacions
No s’ha de concedir cap exempció ni bonificació en el pagament de la Taxa.
 Article 8è. Infraccions i sancions
Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 8 articles i una disposició final, va ser aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 13 de desembre de 2013 i
publicada en el BOP núm. 291 el posterior dia 19 de desembre de 2013.
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ORDENANÇA 22

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS
MUNICIPALS I SERVEIS ESPECIALS NETEJA, RECOLLIDA I GESTIÓ ALTRES RESIDUS MUNICIPALS SINGULARS O ESPECIALS

 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS
I PELS SERVEIS ESPECIALS DE NETEJA, RECOLLIDA I GESTIÓ D’ALTRES RESIDUS
MUNICIPALS SINGULARS O ESPECIALS
ÍNDEX
Article 1r. Disposicions generals
Article 2n. Objecte del preu públic
Article 3r. Obligats al pagament
Article 4rt. Determinació del preu públic
Article 5è. Tarifes
Article 6è. Reduccions del preu públic
Article 7è. Obligació de presentar declaració de producció de residus
Article 8è. Naixement de l’obligació de pagament
Article 9è. Normes de gestió
Article 10è. Facultats d’inspecció
Disposicions transitòries
Disposició final
DILIGÈNCIA

2022

ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS

OR22 ÍNDEX

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA 22

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI RECOLLIDA RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS
MUNICIPALS I SERVEIS ESPECIALS NETEJA, RECOLLIDA I GESTIÓ ALTRES RESIDUS MUNICIPALS SINGULARS O ESPECIALS

 Article 1r. Disposicions generals

D’acord amb allò que disposen els articles 41, i següents, del Reial decret legislatiu
2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
s’estableix el preu públic per la prestació del servei de recollida de residus
comercials i industrials assimilables a municipals, definits per la Llei 15/2003 de 13
de juny, de modificació de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus i
per la prestació de serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres residus
municipals singulars o especials, tots ells de sol·licitud i recepció voluntària i
prestats en el terme municipal en règim de concurrència amb el sector privat.
 Article 2n. Objecte del preu públic
1. Constitueix l’objecte del preu públic, la prestació del servei de recollida i
transport fins als centres de tractament, per part dels serveis municipals, així com la
seva eliminació, dels residus generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a
l’engròs, l’hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, i dels residus
originats a la indústria, que tenen la consideració d’assimilables als municipals.
a) Els establiments i locals on es fan activitats industrials, comercials, artístiques,
professionals i de serveis, generadors de residus comercials i industrials
assimilables als municipals, es classificaran, als efectes de l’aplicació del preu
públic, en funció de les fraccions residuals generades i del volum dels residus
generats, i hauran de lliurar els residus en la forma i condicions establertes per
l’Ajuntament.
b) Les modalitats de recollida selectiva de residus comercials i industrials
assimilables són les establertes per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Reus:
b.1) Servei de recollida assimilable al domiciliari, per petits i mitjans
generadors ubicats fora dels eixos comercials, on es presta el servei porta a
porta.
b.2) Servei de recollida porta a porta dels residus generats per comerços,
oficines i serveis ubicats en carrers o eixos amb gran densitat comercial,
encara que no es generi un volum de residus de rebuig superior a 300
litres/dia, i tots aquells establiments que, per les seves característiques,
ubicació o tipologia del residu, requereixin aquest sistema de recollida per
determinació dels serveis tècnics municipals. Els sistemes de recollida són:
– Per a establiments de restauració, bars, restaurants i comerços
d’alimentació, generadors de matèria orgànica amb contenerització interior i
bujol diferenciat per la recollida del rebuig i de la fracció orgànica
respectivament.
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– Per a tots els comerços, oficines i serveis generadors de paper i cartró:
recollida de la fracció, plegada i lligada arran de vorera.

– Per als establiments comercials en general, generadors de paper i cartró,
plàstics d’embalatges i rebuig: recollida de la fracció de cartró, plegada i
lligada arran de vorera, la recollida del rebuig en contenidor verd i la fracció
de plàstics en contenidor groc.
– Per als establiments industrials, generadors de paper i cartró, lliurament a la
deixalleria municipal o recollida porta a porta.
– En contenidors groc i verd a la via pública, per a la recollida de les fraccions
d’envasos i vidre, respectivament, llevat de que es tracti d’un generador
singular de la fracció vidre.
b.3) El servei de recollida selectiva a grans generadors de residus –més de
300 litres/dia de rebuig de generadors singulars de les fraccions residuals de
vidre, paper i envasos –més de 1.100 litres/setmana– per fracció, dels grans
generadors de matèria orgànica –més de 120 litres/dia- i tots aquells
establiments que per les seves característiques, ubicació o tipologia del
residu, requereixin aquest sistema de recollida o per determinació dels
serveis tècnics municipals, amb contenerització interior dels bujols per les
fraccions recollides selectivament. Les condicions de la prestació d’aquest
servei, caldrà que estiguin recollides per escrit en el document oficial de
sol·licitud de serveis que facilitarà el Departament municipal de Medi
Ambient, degudament conformat per les dues parts, la sol·licitant del servei i
l’Ajuntament.
c) La recollida de residus sòlids urbans d’habitatges situats fora de la zona de
prestació obligatòria del servei de recollida domiciliària d’escombraries, es
realitzarà, a petició de l’interessat, mitjançant contenerització interior i bujol
diferenciat.
2.- També constitueix l’objecte dels preus públics la prestació de serveis especials
de neteja i de recollida, i gestió, d’altres residus municipals singulars o especials,
d’acord amb les modalitats de prestació següents:
–
–
–
–
–
–
–
–
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 Article 3r. Obligats al pagament

1.- Són obligats al pagament del preu públic definit a l’apartat 1. de l’article
anterior, per la prestació de serveis de recollida de residus comercials i industrials
de característiques assimilables als municipals, els titulars de les activitats
generadores dels mateixos, persones físiques o jurídiques, tant públiques com
privades, sempre que no hagin acreditat la gestió de la recollida per un gestor
autoritzat i homologat per l’Ajuntament, i que resultin beneficiats per la prestació
del servei municipal.
2.- Són obligats al pagament del preu públic definit a l’apartat 2.-de l’article
anterior, per la prestació de serveis especials de neteja, recollida i gestió d’altres
residus municipals singulars o especials, les persones físiques o jurídiques, tant
públiques com privades, que els sol·licitin o que en resultin especialment
beneficiades o afectades.
 Article 4rt. Determinació del preu públic
A) Petits i mitjans generadors. L’import dels preus públics per la prestació del
servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables ve determinat pel
volum o quantitat de fraccions residuals generades, que figurin en la declaració de
residus efectuada pel titular del lloc d’activitat. Mentre no es disposi de la
declaració de residus de totes les activitats, l’import dels preus públics es calcularà
per les activitats que no generin residus en volum superior als 300 l/dia, –petits i
mitjans generadors– sobre la base de la unitat de local, agrupant-se en funció de
les superfícies ocupades i per sectors d’activitat econòmica i per raó del tipus
d’activitat desenvolupada, fraccions residuals generades i el seu volum.
B) Grans generadors. L’import dels preus públics per la recollida dels residus
comercials dels establiments generadors de les fraccions residuals de rebuig en
volum superior als 300 l/dia, i de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos, en
volum superior als 1.100 l/setmana,–grans generadors–, ve determinat sobre la
base de la quantitat de bujols o contenidors recollits, o bé, per la quantitat en
volum o en pes de residu recollit, o bé, pel número d’elements de recollida
sol·licitats.
C) Pel que fa a les galeries comercials i/o d’alimentació, o els centres privats
d’alimentació, centres comercials o edificis d’oficines, cada activitat es considera
com un local independent, llevat que el volum i la quantitat de residus generats a
conseqüència de l’agrupació d’activitats, faci necessari un tractament conjunt
mitjançant un punt de recollida, per raons tècniques o pròpies del servei, o a
sol·licitud dels interessats.
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D) Els locals en què s’exerceixen conjuntament diverses activitats, pagaran el preu
unitari corresponent a l’activitat que generi més fraccions residuals, aplicat sobre la
totalitat de la superfície de l’establiment.

E) Les activitats corresponents al sector públic, s’assimilaran en el grup
corresponent per raó de la superfície i fraccions residuals generades.
F) L’import dels preus públics per la prestació dels serveis especials de neteja,
recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o especials, ve determinat pel
cost dels serveis prestats o activitat realitzada, determinada sobre la base de la
quantitat en volum o en pes de residu recollit, el nombre d’elements de recollida o
el temps invertit en la prestació del servei.
 Article 5è. Tarifes
Totes les tarifes del preu públic que es detallen, estan subjectes a l’Impost sobre el
Valor Afegit.
1) Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i
industrials, assimilables als municipals, a petits i mitjans generadors.
TARIFA BÀSICA, IVA no inclòs:




Epíg.

Locals de menys de 50 m2 ....................................................... 284,45 €/any
de 50 a menys de 150 m2 ........................................................ 327,12 €/any
de 150 a menys de 300 m2....................................................... 369,79 €/any
a partir de 300 m2 ....................................................................... 412,45 €/any

Activitat

Fracció residual

1

Oficines i despatxos

2

Locals destinats a despatx o consulta de professionals lliures
rebuig

Tram

0,67

1

menys de 50 m2

190,59

1,00

2

de 50 a menys de 150 m2

327,12

1,00

3

de 150 a menys de 300 m2

369,79

1,00

4

a partir de 300 m2

412,45

Establiments comercials, excepte supermercats, hipermercats i autoserveis sector alimentació

4

Parada o lloc de venda del mercat
1,25

1

menys de 50 m2

355,57

1,25

2

de 50 a menys de 150 m2

408,90

1,25

3

de 150 a menys de 300 m2

462,24

1,25

4

a partir de 300 m2

515,57

5

Locals destinats a activitats industrials

6

Locals destinats a activitats de serveis no compreses en la resta d'epígrafs i magatzems
rebuig i paper/cartró
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Import
anual

Superfície Local

3

rebuig i paper/cartró
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Coef.
correct.

1,25

1

menys de 50 m2

355,57

1,25

2

de 50 a menys de 150 m2

408,90

1,25

3

de 150 a menys de 300 m2

462,24
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7
8

rebuig, paper/cartró i envasos

9

1,25

4

a partir de 300 m2

515,57

1,50

1

menys de 50 m2

426,68

1,50

2

de 50 a menys de 150 m2

490,68

1,50

3

de 150 a menys de 300 m2

554,69

1,50

4

a partir de 300 m2

618,68

2,25

1

menys de 50 m2

640,02

Centres de consulta i assistència mèdica, C.A.P. i ambulatoris
Locals destinats a activitats d'ensenyament i formació , col·legis
i centres d’ensenyament sense servei de menjador escolar

Establiments d'espectacles, sales de joc i establiments recreatius
rebuig, paper/cartró, envasos i vidre

2,25

2

de 50 a menys de 150 m2

736,02

2,25

3

de 150 a menys de 300 m2

832,03

2,25

4

a partir de 300 m2

928,02

menys de 50 m2

782,24

10

Supermercats, hipermercats, autoserveis, sector alimentació

11

Hotels, fondes, pensions i similars

12

Centres hospitalaris

13

Col·legis, centres d'ensenyament amb servei de menjador escolar i resta d'allotjaments

14

Establiments de restauració
rebuig, orgànica, paper/ cartró, envasos
i vidre

2,75

1

2,75

2

de 50 a menys de 150 m2

899,58

2,75

3

de 150 a menys de 300 m2

1.016,93

2,75

4

a partir de 300 m2

1.134,24

Als llocs exteriors dels venedors ambulants dels mercats municipals i altres tipus de
parades ambulants, se’ls aplicarà la tarifa establerta pel tram 4 de l’epígraf 4
“parada o lloc de venda del mercat”, prorratejada pels dies d’activitat, sobre la base
de 300 dies anuals.
2) Tarifes per la prestació del servei de recollida de residus comercials i
industrials, assimilables als municipals, a grans productors.
Les tarifes per la prestació dels serveis de recollida de residus comercials als grans
generadors es determinen en funció de l’activitat que els genera, tipus de residu,
capacitat i freqüència de recollida, més el cost del lliurament, reposició,
manteniment i neteja, (un rentat intensiu i dos rentats mecànics anuals), dels
bujols o contenidors destinats a la recollida de les diferents fraccions.
Quan el servei de recollida no tingui el caràcter de continuat, originat per l’exercici
d’una activitat econòmica, la tarifa serà la que resulti del tipus de residu, del bujol
o contenidor emprat, i de la freqüència de la recollida.
El càlcul per la fracció rebuig es fa, mitjançant la suma de la tarifa que a l’activitat li
correspondria, segons el detall del quadre del punt 1) anterior, –TRAM FIX DE LA
TARIFA- i de l’import que resulti d’aplicar les tarifes que es detallen a continuació a
l’epígraf 2.1., al volum de residus que excedeixi el límit dels 300 litres/dia, segons
el tipus de bujol i freqüència de recollida que s’estableixi, –TRAM VARIABLE DE LA
TARIFA-.
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El càlcul per la fracció orgànica, vidre, envasos i paper-cartró, es fa mitjançant la
suma de la tarifa que a l’activitat li correspondria segons el detall del quadre del
punt 1) anterior, –TRAM FIX DE LA TARIFA-, i de l’import que resulti d’aplicar les
tarifes que, respectivament, es detallen a continuació en els epígrafs 2.2., 2.3., 2.4. i
2.5., –TRAM VARIABLE DE LA TARIFA-.

Quan el servei es presti mitjançant un punt de recollida que agrupi diverses
activitats (art. 4rt C) la quota es calcularà aplicant a cada activitat la tarifa que li
correspongui com a petit o mitjà generador, que es facturarà al titular de cada
activitat, i, al responsable del punt de recollida agrupada, se li facturaran les tarifes
del servei especial de recollida amb contenidors especials que hagi contractat.
2.1. Fracció rebuig, per cada bujol recollit i per cada dia de recollida, IVA no inclòs:








de 120 litres ...................................................................................................... 3,82 €/dia
de 240 litres ...................................................................................................... 7,55 €/dia
de 360 litres .................................................................................................... 11,37 €/dia
de 700 litres .................................................................................................... 22,64 €/dia
de 1100 litres ................................................................................................. 34,13 €/dia
de 2400 litres ................................................................ 34,52 €/dia (Càrrega Lateral)
de 3200 litres ................................................................ 40,97 €/dia (Càrrega Lateral)

2.2. Fracció orgànica, per cada bujol, IVA no inclòs:






de 120 litres ................................................................................................... 90,23 €/any
de 240 litres ................................................................................................ 118,54 €/any
de 360 litres ................................................................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ................................................................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres .............................................................................................. 180,39 €/any

2.3. Fracció vidre, per cada bujol amb tanca, IVA no inclòs:






de 120 litres ................................................................................................... 90,23 €/any
de 240 litres ................................................................................................. 118,54 €/any
de 360 litres ................................................................................................. 134,99 €/any
de 700 litres ................................................................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ............................................................................................. 180,39 €/any

2.4. Fracció envasos, per cada bujol, IVA no inclòs:







de 120 litres ................................................................................................... 90,23 €/any
de 240 litres ................................................................................................ 118,54 €/any
de 360 litres ................................................................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ................................................................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ............................................................................................. 180,39 €/any
de 3200 litres ........................................................... 450,79 €/any (Càrrega Lateral)

2.5. Fracció paper-cartró, per cada bujol, IVA no inclòs:



2022
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de 360 litres ................................................................................................ 134,99 €/any
de 700 litres ................................................................................................ 159,62 €/any
de 1100 litres ............................................................................................. 180,39 €/any
de 3200 litres ........................................................... 450,79 €/any (Càrrega Lateral)

3) Tarifes per la prestació dels serveis especials de recollida i gestió d’altres
residus municipals singulars o especials.
3.1. Servei de recollida de residus a les deixalleries
3.1.1. Recepció de terres i runes
3.1.1.1. particulars, amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 100 kg/dia ...................................... gratuït
3.1.1.2. petits industrials i comerciants, euros/Tn, o segons vehicle, fins un
límit de 2.000 kg/dia:




furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA ..................... 2,83 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA......... 8,30 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA...................................... 13,76 €/descàrrega

3.1.1.3. petits industrials i comerciants que hagin obtingut llicència d’obres
menors.
 les dues primeres descàrregues reducció.............................. 100% tarifa.
 descàrregues restants ...................................................... preu tarifa 3.1.1.2.
Per beneficiar-se de la reducció prevista en aquest apartat caldrà presentar
l’original de la llicència d’obres menors o document substitutiu.
3.1.2. Recepció de pneumàtics:
3.1.2.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 4 unitats sense llanta, i amb un
màxim d’un lliurament mensual..................................................................... gratuït.
3.1.2.2. petits industrials i comerciants, fins a 30 primers pneumàtics
semestrals:








de moto o turisme.................................................................................... gratuït
roda de motocicleta.................................................................... 0,78 €/unitat
roda de vehicle turisme............................................................. 1,78 €/unitat
roda de vehicle camió................................................................ 8,30 €/unitat
roda de vehicle tractor.............................................. ............... 13,76 €/unitat
roda de vehicle obres públiques.............................. ............ 16,53 €/unitat
suplement per llanta................................................................... 9,65 €/unitat

Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a
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la seva activitat, per la recollida de residus comercials o industrials
assimilables a municipals.
3.1.3. Recepció de fustes i/o residus voluminosos de fusta

3.1.3.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg....................................................gratuït
3.1.3.2. petits industrials i comerciants:
 primeres 3 descàrregues semestrals...................................... ............ gratuït
 a partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA............................ 13,76 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA.............. 27,46 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA.............................................. 41,15 €/descàrrega
Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a
la seva activitat, per la recollida de residus comercials o industrials
assimilables a domèstics.
3.1.4. Recepció de banals en massa, amb tractament com a rebuig, amb
possibilitat d’incineració o barreja de residu
Es considera residu banal en massa els residus produïts per l’activitat
domèstica particular, els residus de comerços, oficines, serveis i altres
generadors singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de
la neteja viària i dels espais verds, sense possibilitat de selecció.
3.1.4.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg....................................................gratuït
3.1.4.2. petits industrials i comerciants amb un límit de 2000 kg/dia:




furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA.............. .. 13,76 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA....27,46 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA.................................. 41,15 €/descàrrega

3.1.5. Recepció de banals en massa, amb tractament com a rebuig, sense
possibilitat d’incineració
3.1.5.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg.................................... ...............gratuït
3.1.5.2. petits industrials i comerciants, amb un límit de 2000 kg/dia:
 furgonetes mixtes fins a 1500 kg PM........................ 27,46 €/descàrrega
 furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA........ 54,83 €/descàrrega
 camions fins a 7500 kg PMA..................................... 109,61 €/descàrrega
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3.1.6. Recepció de restes d’esporga, amb tractament com a fracció
vegetal:

3.1.6.1. particular amb accés a la instal·lació amb vehicle turisme o
furgoneta pròpia, amb un màxim de 70 kg....................................................gratuït
3.1.6.2. petits industrials i comerciants:
 primeres 3 descàrregues semestrals................................................... gratuït
 a partir de més quantitat i amb un límit de 2000 kg/dia:
furgonetes mixtes fins a 1500 kg PMA............................. 6,88 €/descàrrega
furgonetes mixtes entre 1500 i 3500 kg PMA............. 16,53 €/descàrrega
camions fins a 7500 kg PMA............................................. 27,46 €/descàrrega
3.1.6.3. Transport propi a Planta de Botarell i descàrrega amb autorització
de l’Àrea de Medi Ambient ...................... ........................22,92 €/Tn transportada
Per beneficiar-se del descompte inicial, s’haurà d’acreditar que l’usuari del
servei ha abonat el tram fix de la tarifa del preu públic, que li correspongui a
la seva activitat, per la recollida de residus comercials, o industrials
assimilables a domèstics.
3.1.7. Recepció de residus especials amb tractament específic:










olis motor, fins a 10 l..................................................................... .......... gratuït
olis motor, sobrevolum.............................. .............. 1,42 €/l amb màx.30 l
Bateries, fins a 2 unitats............................................................... ............gratuït
Bateries, sobrevolum.............................. .... 4,19 €/unitat, màx. 10 unitats
Fluorescents i llums de mercuri.............................................. 0,25 €/unitat
Envasos de residus especials................................................... 0,66 €/unitat
Dissolvents i pots de pintura.................................................... 0,66 €/unitat
Altres residus especials en petites quantitats................... .. 0,94 €/unitat
Matalassos de qualsevol tipus:
Particular.................................................................................................gratuït
petit industrial o comerç,10 primeres unitats anuals ............gratuït*
petit industrial o comerç ................... 35,68 €/unitat, màx. 10 u/dia.
(*) Per beneficiar-se d’aquest descompte inicial, s’haurà
d’acreditar que l’usuari del servei ha abonat el preu públic,
corresponent a la seva activitat, per la recollida de residus
comercials o industrials assimilables a domèstics.

3.2. Serveis especials de recollida amb contenidors especials
3.2.0. Preus de tractament dels diferents residus admesos amb recollida
especial amb contenidors, compactadors o servei específic:
a) Terres i runes................................................................... ............... 20,87 €/Tn
b) Preu de residu voluminós indiferenciat amb possibilitat
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d’incineració......................................................................................... 55,14 €/Tn
c) Preu de residu voluminós indiferenciat sense possibilitat
d’incineració....................................................................... ............... 116,37 €/Tn
d) Fusta urbana................................................................................... 55,14 €/Tn
e) Esporga de restes de fracció verda.......................................... 31,27 €/Tn
f) Esporga descàrrega a planta compostatge........... ................. 23,93 €/Tn
g) Fluorescents i altres residus especials.................................. 183,70 €/Tn
3.2.1. Instal·lació i retirada de caixes i elements de contenció amb
vehicle ganxo, una única disposició i retirada:



Qualsevol............................................................ .............................. 42,79 €/hora
Qualsevol capacitat 15, 20 o 30 m3 ..............................215,02 €/inst. i ret.

Preu Tractament segons pes total del residu recollit.
Segons tipus de residu recollit i d’acord amb els preus públics de l’epígraf
3.2.0.
3.2.2. Recollida periòdica de caixes i elements de contenció amb vehicle
de ganxo
3.2.2.1. Caixes:
 15 m3 ..................... .......................................................95,91 euros/moviment
 20 m3 .................... ........................................................95,91 euros/moviment
 30 m³ ............................................................................95,91 euros/moviment
3.2.2.2. Quota mensual de lloguer:
 15 m3 ..............................................................................................105,55 €/mes
 20 m3 ..............................................................................................127,23 €/mes
 30 m³ .............................................................................................143,27 €/mes
3.2.2.3. Compactadors:
 20 m³ ..................................................................................136,92 €/moviment
3.2.2.4. Quota mensual de lloguer:
 20 m3 .................. ...........................................................................384,42 €/mes
Preu tractament del residu, segons pes total recollit i segons tipus de residu
recollit, i d’acord amb els preus públics de l’epígraf 3.2.0.
Es permet l’estimació de generació de residus del període de servei, amb
regularització final.
3.3. Servei de recollida de voluminosos a petició, tenint la consideració de
residu voluminós tot aquell que no pot ser evacuat per mitjans
convencionals de recollida, per causa de la seva envergadura, com grans
electrodomèstics, mobles, matalassos, somiers, portes i altres:
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3.3.1. Servei a particulars, previ avís telefònic gratuït

3.3.2. Servei des de qualsevol habitatge de l’immoble:






vehicle sencer........................................................................................ 428,20 €
3/4 de vehicle.......... ............................................................................. 331,55 €
1/2 vehicle................. ............................................................................ 234,82 €
1/4 de vehicle............. .......................................................................... 138,10 €
1 unitat de < 1 m³.................................................................................. 84,40 €

4) Tarifes per la prestació dels serveis especials de neteja, recollida i gestió
d’altres residus municipals singulars o especials.
4.1. Serveis especials de neteja de solars
4.1.1. Desbroçat mecànic de solars amb tractor desbroçador
 Preu desbroçat.................................................................................... 0,72 €/m²
 Preu desbroçat i tractament dels residus................................... 1,14 €/m²
4.1.2. Retirada de residus en solars amb pala carregadora i vehicle
auxiliar carregador.
 Preu retirada................................................................................ 152,61 €/hora
 Preu del tractament de residus.................................segons l’epígraf 3.2.0.
4.1.3. Suplements per personal addicional.
 Equip camió recol·lector, conductor i 1 peons...........................92,39 €/h
 Suplement operari addicional.................................. .......................22,75 €/h
4.2. Serveis especials de neteja de carrers.
4.2.1. Escombrada manual, manteniment amb vehicle
 auxiliar i 1 operari............................................................................... 44,79 €/h
4.2.2. Accions diverses brigada manual, 3 operaris i camió
 de caixa de 9 m3................................................................................120,82€/h
4.2.3. Accions diverses brigada manual, 2 operaris i camió
 de caixa de 9 m3................................................................................ 87,91 €/h
4.2.4. Equip de neteja amb aigua a pressió, 3 operaris i
 vehicle cisterna d’11m3................................................................. 135,52 €/h
4.2.5. Equip de neteja amb aigua a pressió, 2 operaris i
 vehicle auxiliar...........................................................................................76,98 €
4.2.6. Equip de rec mecànic a pressió, 2 operaris i vehicle
 regador..................................................................................................... 106,95 €
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4.2.7. Rec mecànic a pressió, 1 operari i cisterna d’11 m3 ........................69,53 €
4.2.8. Equip d’escombrada mixta, 3 operaris i màquina

 escombradora d’aspiració.................................................................. 136,63 €
4.2.9. Equip d’escombrada mecànica, 1 operari i màquina
 escombradora d’aspiració.................................................................... 76,16 €
4.2.10. Equip de neteja alta pressió amb hidronetejador i
 1 operari..................................................................................................... 66,37 €
4.2.11. Operari addicional....................................................................................23,29 €
5) Tarifes pel servei de reposició de mobiliari urbà
5.1. incloent-hi la retirada de l’element malmès i el transport del nou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Contenidor de residus de 700 l,..................................................................... 438,68 €
Contenidor de residus de 1.100 l,.................................................................. 575,27 €
Contenidor de residus de 2.400 l,.......... .....................................................1.590,96 €
Contenidor de residus de 3.200 l,.............................................................. 1.677,15 €
Paperera d’acer inoxidable 50 l,............. ........................................................ 358,81 €
Paperera Circular GRIS 50 l, .................. ...........................................................271,14 €
Paperera Semicircular Gris 20 l,...................................................................... 194,51 €

5.2. Reposició d’elements de contenció i papereres , referent a preus de l’apartat
anterior:
a) Desperfectes lleus reparats “in situ”....................................................................... 25%
b) Desperfectes que requereixen substitució temporal......................................... 50%
c) Desperfectes que inutilitzen l’element................................................................ 100%
 Article 6è. Reduccions del preu públic
En la liquidació dels epígrafs 1 i 2 del preu públic, s’aplicaran les següents
reduccions:
a) Activitats de temporada.-Les activitats de temporada, sotmeses a llicències
d’ocupació d’espais de domini públic, gaudiran d’una reducció del 50% de la tarifa
corresponent al tram fix, sempre que l’activitat esmentada sigui exercida durant un
període màxim de sis mesos.
La reducció s’aplicarà sempre que el sol·licitant acrediti documentalment, que la
duració de l’activitat generadora dels residus no superarà els sis mesos.
b) Reduccions per recollida de fraccions residuals per empreses privades,
homologades per l’Ajuntament de Reus. Les tarifes de servei podran ésser objecte
de reduccions sempre i quan, els obligats al pagament pels locals o establiments,
acreditin gestionar per si mateixos la recollida selectiva de les fraccions residuals
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que generen, mitjançant gestors autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya i
per l’Ajuntament de Reus, o a través de sistemes integrats.

La reducció consistirà en l’aplicació d’un percentatge a la tarifa del quadre
contingut a l’apartat 1) de l’art. 5è, –tram fix-, equivalent al coeficient corrector
aplicat en el càlcul de la tarifa del servei, per a la fracció o fraccions recollides
selectivament per una empresa homologada. Els percentatges de reducció a aplicar
per cada epígraf i per cada fracció recollida, són els següents:
Epígrafs

1, 2
3, 4, 5, 6
7, 8
9
10, 11, 12, 13, 14

rebuig

100%
80%
66%
45%
37%

paper/cartró

envasos

vidre

orgànica

20%
17%
11%
9%

17%
11%
9%

33%
27%

18%

L’acreditació de la recollida de fraccions residuals per empreses privades
homologades, es podrà presentar durant tot l’any i la reducció del coeficient
s’aplicarà en la primera liquidació que es lliuri, a partir de la data de presentació de
la referida acreditació.
La reducció seguirà vigent en els exercicis següents, si així ho recull la corresponent
ordenança reguladora del preu públic i d’acord amb les especificacions en ella
contingudes, sempre que per part de l’obligat al pagament, es segueixin reunint les
condicions establertes.
c) Reduccions dels preus públics per programes de col·laboració en el marc de
l’Acord Cívic.- Els establiments i locals pertanyents a gremis, associacions signants
de l’acord cívic, que participin en els programes de col·laboració concretats en
desenvolupament del mateix, gaudiran d’una reducció del 10% sobre el tram
variable de les tarifes de gran productor resultants.
La reducció s’aplicarà a sol·licitud de l’interessat, acompanyant documentació
acreditativa de que el titular de l’activitat pertany al gremi o associació signant de
l’Acord Cívic, a la primera liquidació del preu públic que es lliuri a partir dels trenta
dies des de la seva sol·licitud. En cap cas s’aplicarà en liquidacions ja lliurades,
estiguin o no ingressades.
La reducció seguirà vigent en els exercicis següents, si així ho recull la corresponent
ordenança reguladora del preu públic, i d’acord amb les especificacions en ella
contingudes, sempre que per part de l’obligat al pagament, es segueixin reunint les
condicions establertes.
d) Reduccions dels preus públics per simultaneïtat de contenidors instal·lats. Els
establiments que disposin de més d’un contenidor de rebuig instal·lat, gaudiran
d’una reducció del tram variable de la tarifa de grans productors per a la fracció
rebuig, segons el volum i nombre de contenidors instal·lats, que es calcularà
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aplicant al tram variable el percentatge que correspongui en funció de la següent
taula:
Tipus
contenidor
CP 1100 lit.
CL 2400 lit.
CL 3200 lit.

Primer
contenidor
0%
0%
0%

Segon
contenidor
35 %
20 %
20 %

Tercer
contenidor
45 %
30 %
30 %

4rt i
següents
55 %
40 %
40 %

La reducció s’aplicarà d’ofici, a partir de la primera liquidació del preu públic.
 Article 7è. Obligació de presentar declaració de producció de residus
Tots els titulars d’activitats, generadors de residus comercials i industrials
assimilables als municipals, estan obligats a fer una declaració de producció de
residus en iniciar l’activitat, o en el termini de dos mesos a partir de l’entrada en
vigor de la present regulació, i a acreditar, en el seu cas, la gestió dels residus
generats mitjançant un gestor homologat. Aquesta declaració es presentarà a l’Àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, complimentant el corresponent imprès
oficial.
 Article 8è. Naixement de l’obligació de pagament
1.- L’obligació de pagar el preu públic per prestació del servei de recollida de
residus comercials, i industrials assimilables als municipals, neix amb l’inici de la
prestació del servei. S’entendrà que tots els titulars d’activitats, en exercici de les
mateixes, ubicades en locals o establiments en l’àmbit dels quals es realitza el
servei municipal de recollida de residus, encara que no hagin presentat la
declaració de producció de residus, ni acreditat la seva recollida i gestió per un
gestor privat, són beneficiaris del servei, estant obligats al pagament del preu
públic, per l’import resultant de l’aplicació de les tarifes i coeficients establerts a
l’article 5è.
La data d’inici de l’obligació de pagament serà la d’inici de l’activitat, fet que
s’acreditarà, llevat prova en contrari, per la data més antiga de les que constin com
d’alta censal a l’AEAT, llicència municipal d’activitat o diligència de comprovació
dels serveis municipals.
El cessament de l’activitat determinarà la no obligació del pagament del preu
públic, havent-se de comunicar fefaentment als serveis municipals, qui, prèvia
comprovació, procediran a l’actualització del cens.
La comunicació del cessament de l’activitat serà preceptiva, moment a partir del
qual es procedirà a no girar el rebut corresponent per part de l’Ajuntament, en els
termes que s’indica a l’art 9 d’aquesta Ordenança sobre el cessament de l’activitat
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2.- L’obligació de pagar el preu públic per prestació dels serveis especials de neteja
i recollida d’altres residus municipals especials o singulars, neix amb l’inici de la
prestació del servei o la realització de l’activitat, o en el moment d’utilitzar el servei.

3.- L’import del preu públic es prorratejarà per trimestres naturals en els casos
d’alta i baixa de la prestació del servei per inici o cessament de l’activitat exercida
al local.
 Article 9è. Normes de gestió
1.- L’obligació de pagar els preus públics neix amb l’inici de la prestació del servei
o la realització de l’activitat, tot i que l’Ajuntament pot exigir el dipòsit previ de
l’import total o parcial
2.- En la prestació del servei de recollida de residus comercials, i industrials
assimilables als municipals, els imports resultants de l’aplicació de les tarifes es
liquidaran mitjançant:
-

-

Padró anual comprensiu de tots els obligats al pagament, per locals o
establiments en els que es vénen realitzant activitats, amb anterioritat a l’1 de
gener de l’any en curs. El període de cobrament s’anunciarà mitjançant edicte i
es seguirà el mateix procediment d’aprovació i recaptació que per qualsevol
Padró tributari.
Liquidació individual als obligats al pagament que iniciïn una activitat. En
aquest cas, les tarifes de l’article 5è es prorratejaran per trimestres, i es calcularà
el seu import proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per
a finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.

S’entén com inici d’activitat, als efectes de la liquidació del preu públic, quan en un
determinat local o establiment, qualsevol persona física o jurídica inicia l’exercici de
qualsevol activitat contemplada a les tarifes de la present ordenança. Si l’obligat al
pagament ja paga per qualsevol tarifa el preu públic i canvia d’activitat en el mateix
local o establiment, pagarà:
.- Si el canvi d’activitat s’origina durant el primer trimestre, per la tarifa del nou
epígraf tot l’any en curs.
.- Si el canvi d’activitat es realitza durant el 2n. trimestre, l’import corresponent al
nou epígraf per tres trimestres i per l’epígraf anterior un trimestre.
.- Si el canvi d’activitat es realitza durant el 3r. trimestre l’import corresponen al nou
epígraf per dos trimestres i l’import corresponen a l’epígraf anterior per dos
trimestres.
.- Si el canvi es realitza durant el 4r. trimestre la modificació de la tarifa
corresponent al nou epígraf tindrà efectes a l’any següent.
Al cessar l’exercici de l’activitat s’extingeix l’obligació de pagament del preu públic,
sempre que es comuniqui formalment a l’Ajuntament. En aquest cas el prorrateig
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de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals
vençuts, incloent el de la data en que es produeixi la baixa.
L’actualització de les dades del cens, en base al que es liquidarà el preu públic, ja
sigui per Padró o ingrés directe, es farà, llevat prova en contrari, mitjançant:
-

la declaració presentada pel titular de l’activitat, ja sigui per l’inici o cessament
de l’exercici de l’activitat, o bé acreditant la seva recollida i gestió per un gestor
privat. Aquesta declaració es farà complimentant l’imprès oficial, que s’haurà
d’acompanyar a totes les sol·licituds d’autorització ambiental, o de llicència
municipal d’obertura d’establiments o instal·lacions, que els titulars d’activitats
presentin a l’administració municipal pel seu corresponent tràmit.

-

les dades disponibles a l’administració municipal que acreditin la naturalesa de
beneficiari del servei per part del titular d’una activitat, d’acord amb el que
s’estableix a l’article anterior

-

les diligències de comprovació de dades o d’inspecció que es facin per part dels
departaments municipals de Medi Ambient, Rendes i Exaccions i Inspecció
 Article 10è. Facultats d’inspecció

A fi de comprovar el volum de residus comercials efectivament produïts per cada
activitat, l’Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i
controls de les activitats que consideri necessaris, que serviran com a prova per a
l’estimació de la producció mitjana anual.
 Disposició transitòria
Durant l’exercici 2020, i exclusivament per als epígrafs 9 (establiments
d’espectacles, sales de joc i establiments recreatius) i 14 (establiments de
restauració), no seran d’aplicació les tarifes contingudes a la present ordenança en
el període comprés entre l’1 d’octubre i 31 de desembre de 2020. Per als períodes
impositius de caràcter anual, s’aplicarà la reducció proporcional al termini
d’inaplicació de les tarifes.
En relació a la resta d’epígrafs en cas que es produeixi en el període compres
entre l’1 d’octubre i 31 de desembre de 2020, un tancament de l’activitat per que
resulti administrativament imposat amb caràcter obligatori, s’estableix una reducció
del pagament de les tarifes contingudes a la present ordenança proporcional al
període de tancament administratiu. Aquestes reduccions s’aplicaran a sol·licitud
de l’interessat, sempre que es pugui acreditar el tancament de l’activitat.
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 Disposició Transitòria segona

Durant l'exercici 2022 estaran exemptes de pagament les quotes meritades per
l'exercici de les activitats d'oci nocturn. S'entendrà per "activitat d'oci nocturn"
aquelles que hagin estat comunicades com a tal pel Departament d'Activitats.
Aquesta exempció s'aplicarà d'ofici.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 10 articles, dues disposicions transitòries, i una
disposició final, , va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del dia 18 de febrer de 2022 i publicada en el BOP el dia 20 d’abril de 2022.
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 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS NECESSÀRIES PER A L’EXERCICI DE LES
FUNCIONS DE RECAPTACIÓ EXECUTIVA DELS TRIBUTS I LA RESTA D’INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC
ÍNDEX
Article 1r. Fonament
Article 2n. Fet imposable
Article 3r. Subjecte passiu
Article 4rt. Responsables
Article 5è. Quota tributària
Article 6è. Exempcions i bonificacions
Article 7è. Acreditament
Article 8è. Forma de pagament
Article 9è. Infraccions i sancions
Disposició final
DILIGÈNCIA
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 Article 1r. Fonament

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la “Taxa per la prestació de serveis i la
realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de recaptació
executiva de les prestacions patrimonials públiques”, que s’ha de regir per la present
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de
l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.
 Article 2n. Fet imposable
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis i realització de
activitats administratives per part de l’Ajuntament de Reus necessàries per a exercir
les funcions de la recaptació executiva dels tributs i la resta d’ingressos de dret públic,
procedents dels seus Organismes Autònoms, de les Entitats publiques empresarials i
les societats mercantils amb capital 100% municipal.
 Article 3r. Subjecte passiu
Són obligats al pagament de les taxes per la prestació de serveis i realització
d’activitats necessàries per l’exercici de les funcions de recaptació executiva dels
tributs i la resta d’ingressos de dret públic regulats en la present Ordenança, els
Organismes Autònoms, les Entitats públiques empresarials i les societats mercantils
amb capital 100% municipal, de l’Ajuntament de Reus, en interès dels quals s’hagin
prestat els serveis o realitzat les activitats que constitueixen el fet imposable
d’aquesta taxa.
 Article 4rt. Responsables
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 41.1 i 42 de la Llei general
tributària.
2.- Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general
tributària.
 Article 5è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per la suma dels imports resultants segons el
següent detall:
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a) Tarifa per inici de la gestió: Es fixarà en 4,40€ euros per cada rebut incorporat
en el fitxer de càrrega un cop finalitzat el procés de validació.

b) Tarifa per repercussió de fallits: Es fixarà en 7,75 euros per cada declaració de
fallit.
 Article 6è. Exempcions i bonificacions
En la liquidació d’aquestes taxes no s’aplicaran més exempcions i bonificacions que
les establertes per Llei.
 Article 7è. Acreditament
S’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en que s’iniciï la prestació dels
serveis o la realització de les activitats administratives per la realització de les funcions
de recaptació en executiva de les prestacions patrimonials públiques.
 Article 8è. Forma de pagament
Les Taxes contemplades en l’article 5è d’aquesta Ordenança meritaran:
a) Tarifa per inici de la gestió: Quan l'Ajuntament accepti la gestió en via executiva del
deute.
b) Tarifa per repercussió de fallits: Quan es signi la proposta de fallit (que inclogui el
deute) per la recaptació municipal.
Les quantitats meritades contemplades en l’article 5é) d’aquesta Ordenança seran
exigibles prèvia comunicació a l'obligat al pagament de la corresponent liquidació
que contindrà una relació dels deutes gestionats amb l'import recaptat o declarat fallit
i les dades identificaves de cada deute.
La liquidació dels imports recaptats a favor del subjecte passiu s'efectuarà amb la
periodicitat que determini l'Ajuntament i el seu pagament es realitzarà per
compensació amb les meritades a favor de l'Ajuntament que resultin de les
liquidacions previstes a l'apartat anterior.
En el supòsit que el imports recaptats resultessin insuficients per cobrir la totalitat del
deute meritat, la diferència s’haurà de fer efectiva dins dels terminis previstos a
l'article 62.2 de la Llei, de 17 de desembre, general tributària.
Les quantitats meritades a favor de l'Ajuntament no satisfetes dins del període
voluntari de pagament s'exigiran per la via de constrenyiment.
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 Article 9è. Infraccions i sancions

Per tot allò que fa a la qualificació d’infraccions tributàries, i també de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’ha d’actuar d’acord amb allò que disposen els
articles del Títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i altra
normativa aplicable.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança,
que consta de 9 articles i disposició final, va ser aprovada provisionalment pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del dia 22 d’octubre de 2021, elevada de forma automàtica a
definitiva per falta d’al·legacions en el període d’informació pública i publicada en el
BOP del dia 27 de desembre de 2021.

2022

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS

OF23 3/3

22

AJUNTAMENT DE REUS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA 24

REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I ALTRES TARIFES DE SERVEIS VINCULATS

 REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, DELS
SERVEIS DE CLAVEGUERAM I ALTRES TARIFES DE SERVEIS VINCULATS
ÍNDEX
CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Objecte i àmbit de l’Ordenança
Article 2n. Objecte i naturalesa de les tarifes
Article 3r. Obligats al pagament
Article 4t. Naixement de l’obligació i facturació
CAPÍTOL SEGON: ESTRUCTURA DE LA TARIFA

Article 5è. Tarifa pel subministrament d’aigua mitjançant comptador i
pel clavegueram
Article 6è. Tarifa pel servei de clavegueram
Article 7è. Tarifes per altres serveis
(BIS) Tarifa social
CAPÍTOL TERCER: ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA
Article 8è. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa
Article 9è. Intervenció de la Comissió de Preus
CAPÍTOL QUART: PAGAMENT DE LA FACTURACIÓ
Article 10è. Termini i formes de pagament
Article 11è. Avís de suspensió
Article 12è. Suspensió del subministrament
CAPÍTOL CINQUÈ
Article 13è. Anomalies de funcionament
CAPÍTOL SISÈ
Article 14è. La recaptació executiva del deute per part de
l’Ajuntament
Disposició addicional
Disposició final
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CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
 Article 1r. Objecte i àmbit de l’Ordenança

1.1. L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació de les tarifes dels serveis de
subministrament d’aigua i de clavegueram i d’altres serveis vinculats en el municipi
de Reus. Els serveis públics de subministrament i de clavegueram són de titularitat
municipal i els presta i els gestiona en règim de dret privat la divisió d’AIGÜES de
l’empresa REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA (en endavant Empresa), de conformitat
amb allò que preveu la legislació vigent.
1.2. Als serveis objecte d’aquesta Ordenança els serà d’aplicació el Reglament
Regulador dels Serveis Municipals de Subministrament d’Aigua i de Sanejament,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Reus el 06 de febrer de 2009.
1.3. Les tarifes esmentades també seran aplicables, seguint-se el procediment
legalment establert, als beneficiaris dels serveis d’aquells municipis en els que
l’Empresa pugui prestar, durant la vigència d’aquesta Ordenança, els serveis
regulats.
 Article 2n. Objecte i naturalesa de les tarifes
2.1. L'objecte de les tarifes regulades per aquesta Ordenança és la contraprestació
econòmica per la utilització dels serveis de subministrament d'aigua potable, de
clavegueram, o bé per la prestació, gaudiment o realització d’algun dels fets
regulats en l’annex de tarifes que s’incorpora a la present Ordenança.
2.2. No són objecte d’aquesta Ordenança ni les vendes d'aigua en alta, ni la venda
de productes aliens a l’aigua.
2.3. Les tarifes vinculades als serveis d’aigua i claveguera regulades en aquesta
Ordenança, reflectides al seu ANNEX 1 i aprovades pel Ple de l’Ajuntament, tenen
la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per ser
exigibles coactivament, respondre a fins d’interès general i ser gestionades de
forma directa per mitjà d’ una societat de capital públic i de titularitat íntegrament
municipal, d’acord amb allò que disposa l’article 20.6 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en relació al també disposat a l’article 31.3 de la
Constitució, després de les modificacions introduïdes per la Llei 9/2017.
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2.4. Les tarifes vinculades a altres serveis de recepció voluntària, prestats pel gestor
dels serveis en règim de lliure concurrència, i reflectides al seu ANNEX 2, tenen
naturalesa d’ingrés o preu privat, son aprovades pel Consell d’Administració de la
societat i resten subjectes a les prescripcions civils i mercantils.
2.5. Ambdues categories de tarifes constitueixen un ingrés propi de l’Empresa, en
tant que gestora d’aquests serveis.
 Article 3r. Obligats al pagament

3.1. Estan obligades al pagament de les tarifes a l’Empresa, en qualitat de
beneficiàries dels serveis, les persones físiques o jurídiques titulars de contractes
de subministrament d’aigua, subscrits amb l’esmentada Empresa, els usuaris del
servei de clavegueram que també gestiona l’Empresa, així com aquells que, d’acord
amb el corresponent procediment, siguin responsables o beneficiaris d’alguna
prestació, gaudiment o de la realització d’algun dels fets regulats en el quadre de
tarifes aprovat per l’Ajuntament de Reus.
3.2. La tipologia d’usos, amb independència de la forma de subministrament, bé
mitjançant comptador o pel sistema d’aforament, és d’acord al disposat a l’article
51 del Reglament Regulador del Servei, la següent:
a. Usos domèstics
b. Usos comercials
c. Usos industrials
d. Usos municipals
e. Usos especials: aquells no inclosos a les modalitats anteriors. I que
englobarien, entre d’altres, les següents modalitats d’ús:
- Ús provisional (per obres, per manca de cèdula definitiva, per giratòries)
- Ús piscines i jardins
- Ús hort urbà de gestió municipal
- Altres usos: (Boques contra incendi, Plomes o Aforaments, etc)
 Article 4t. Naixement de l’obligació i facturació
L’obligació de satisfer la tarifa a l’Empresa neix en el moment en què s’inicia la
prestació o gaudiment dels serveis objecte d’aquesta Ordenança.
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L’Empresa documentarà els serveis prestats a cada obligat al pagament mitjançant
factures, ajustades a la normativa reguladora d’aquests tipus de documents.

CAPÍTOL SEGON
ESTRUCTURA DE LA TARIFA
 Article 5è. Tarifa pel subministrament d’aigua mitjançant comptador i
pel clavegueram.
La tarifa pel subministrament d’aigua és binòmica i comprèn una quantitat alçada
modulada amb criteris objectius, i una part variable modulada en funció del volum
d’aigua subministrat.
La tarifa a càrrec dels titulars està integrada per:
a. Una quota fi xa mensual. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports
modulats en funció de tres variables: mida de pas del comptador, en mil·límetres;
tipus d’ús del subministrament; tipus de subministrament, ja sigui divisionari,
comunitari que abasta a divisionaris o comunitari sense divisionaris.
b. Una part variable. En el cas del subministrament d’aigua, amb imports modulats
en funció del volum d’aigua subministrat mesurat en trams:
- primer tram, fins a 6 metres cúbics per mes i unitat urbana subministrada.
- segon tram, de 7 a 12 metres cúbics per mes i unitat urbana subministrada.
- tercer tram a partir de 12 metres cúbics per mes i unitat urbana subministrada.
La tarifa del tercer tram de la quota variable d’aigua variarà en funció del tipus d’ús
del subministrament. En el supòsit de subministrament provisional, d’ús de
piscines i/o jardins, giratòries i subministraments municipals es facturarà tot el
consum en un bloc únic.
 Article 6è. Tarifa pel servei de clavegueram
1. La tarifa pel servei del clavegueram és binomial i comprèn una quantitat fi xa i
una part variable modulada en funció del volum d’aigua subministrat.
La tarifa a càrrec dels titulars està integrada per:
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a. Una quota fi xa mensual, amb imports modulats pel tipus d’ús del
subministrament: domèstic, comercial, industrial, piscines i jardins, provisional i
altres.

b. Una part variable, amb imports modulats en funció del volum d’aigua
subministrat mesurat en trams:
Primer tram, fins a 6 metres cúbics al mes.
Segon tram, de 7 a 12 metres cúbics al mes.
Tercer tram a partir de 12 metres cúbics al mes.
2. La quota variable es multiplicarà per tres si s’aboquen a la xarxa banys galvànics,
i per dos si els abocaments consisteixen en aigües residuals procedents de neteja
de vehicles, usos provisionals d’obres o activitats d’escorxador d’animals.
3. En els casos d’habitatges, locals comercials i edificacions industrials que utilitzen
aigua de diferent procedència
de la que distribueix el gestor dels serveis i aboquin les seves aigües residuals a la
xarxa de clavegueram, el volum d’aigua a què es refereix la lletra b de l’apartat 1
d’aquest article es determinarà en funció del cabal mig avaluat, amb un valor
mínim de 15 m3 mensuals. El cabal mig avaluat serà substituït per volum d’aigua
abastat de fons pròpies que comuniqui, en cada cas, l’Agència Catalana de l’Aigua.
 Article 7è. Tarifes per altres serveis
En les factures emeses pel gaudiment, prestació o utilització d’altres serveis
s’indicaran quins han estat aquests serveis, així com els elements determinants de
la liquidació efectuada.
Article 7è.(bis) Tarifa social
Els abonats per ús domèstic que siguin beneficiaris de la tarifa social regulada a
l’article 40, de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, els serà d’aplicació al segon bloc
d’aigua i de claveguera la tarifa del primer bloc. Aquesta bonificació s’aplicarà de
forma automàtica a partir de la data en que l’Agència Catalana de l’Aigua
comuniqui a l’ens gestor el compliment de les condicions per gaudir de la tarifa
social.
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CAPÍTOL TERCER
ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ DE LA TARIFA

 Article 8è. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa
El Consell d’Administració de l’Empresa aprovarà inicialment una proposta de
tarifes, que serà traslladada a l’Ajuntament per la seva aprovació definitiva.
Un cop l’òrgan competent d’acord amb la legislació de règim local aprovi
definitivament les tarifes, en donarà publicitat, mitjançant la seva publicació en el
BOP.
El Consell d’Administració de l’Empresa pot aprovar, sense necessitat de cap acord
municipal posterior, els preus aplicables per aquells serveis i treballs que presti en
règim de concurrència.
 Article 9è. Intervenció de la Comissió de Preus
En aplicació de l’ordenament en matèria de política de preus, la resolució
municipal pel que fa al servei de subministrament d’aigua, juntament amb l’estudi
econòmic i la documentació complementària que calgui, s’ha d’elevar a la
Comissió de Preus de Catalunya a fi que, en exercici de la funció que li pertoca,
emeti el pronunciament corresponent.

CAPÍTOL QUART
PAGAMENT DE LA FACTURACIÓ
 Article l0è. Termini i formes de pagament
10.1. La forma habitual de pagament és la domiciliació bancària d’acord amb les
instruccions de l’obligat al pagament. La devolució per impagament d’una
domiciliació habilita l’empresa per a procedir a trametre de nou el càrrec a l’entitat
bancària o d’estalvi, o bé per passar al tràmit que es regula en l’article següent.
10.2. No obstant això, l’obligat al pagament també pot efectuar aquest a l’oficina
d’atenció al client de l’empresa o per mitjà de les entitats col·laboradores, pels
canals que cadascuna d’elles tingui oberts i que s’indicaran a la factura o document
de pagament lliurat per l’Empresa. En qualsevol dels supòsits l’obligat al pagament
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haurà de fer efectiu l’import dins el termini establert a l’esmentada factura o
document de pagament.

10.3. Si l’abonat no fa efectiu l’import en el termini assenyalat, s’emetrà un
comunicat d’impagament i avís de suspensió, i l’import de la factura es veurà
incrementat amb els conceptes tarifaris destinats a cobrir les despeses associades a
la gestió de cobrament de l’impagat.
 Article 11è. Avís de suspensió
11.1. En la comunicació d’impagament i avís de suspensió emesa s’indicarà el
termini per efectuar el pagament del deute que, en cap cas, podrà ser inferior a
deu dies hàbils. Transcorregut aquest termini el gestor del servei quedarà facultat
per procedir a la suspensió del subministrament, quan es donin la resta de
condicionants establerts legal i reglamentàriament. Les comunicacions es
realitzaran en el domicili indicat per l’obligat al pagament.
La comunicació refusada o que no s’hagi pogut lliurar per causes alienes a
l’Empresa serà publicada al tauler d’edictes electrònic de la Corporació per un
període de deu dies. Transcorregut aquest termini la notificació s’entendrà
efectuada a tots els efectes.
11.2. Al mateix temps que es tramita aquesta comunicació a l’interessat, l’Empresa
informarà l’Ajuntament per tal que iniciï els tràmits d’autorització de la suspensió
del subministrament.
 Article 12è. Suspensió del subministrament
12.1. En el cas que existeixi una resolució favorable per part de l’Ajuntament, es
procedirà a la suspensió del subministrament. Aquesta només es realitzarà en
horari d’atenció al públic de les oficines de l’Empresa per tal de possibilitar la
tramitació del restabliment del servei.
12.2. El servei es reiniciarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne
la suspensió. Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del
servei i de la seva reinicialització, aniran a càrrec de l’obligat al pagament.
12.3. No es reposarà el servei mentre no s’abonin a l’Empresa els deutes pendents,
les despeses connexes, i els dèbits ocasionats per la suspensió i la reposició del
servei.

2022

ORDENANCES REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI

OR24 6/31

22

AJUNTAMENT DE REUS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA 24

REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I ALTRES TARIFES DE SERVEIS VINCULATS

12.4. Si la suspensió del subministrament fos produïda per falta de pagament i la
situació es perllongués més de 60 dies des de la data límit de pagament de la
factura, es donarà per finalitzat el contracte, sense perjudici dels drets de l’Empresa
quant a l’exigència del pagament del deute i a la repercussió dels danys i
perjudicis.
CAPÍTOL CINQUÈ
 Article 13è. Anomalies de funcionament

Quan un comptador deixi de funcionar per qualsevol causa, excepte quan sigui per
actes o comportaments considerats com una infracció d’acord amb allò que es
disposa al Reglament regulador del servei, es portarà a terme una liquidació del
consum d’acord amb la mitjana corresponent al mateix període de l’any anterior i,
si per la data d’alta de l’abonat no pogués assignar-se la mitjana esmentada, el
consum es determinarà segons el que resulti dels aforaments anteriors.
Si un obligat al pagament considera que el volum d’aigua consumida per la seva
instal·lació no correspon amb l’assenyalat pel comptador, podrà sol·licitar-ne a
l’empresa la revisió, dipositant prèviament les despeses de revisió.
Si mostrés disconformitat amb el resultat, podrà sol·licitar que sigui tramès el
comptador a un laboratori oficial, dipositant prèviament les despeses de verificació.
Quan el funcionament sigui correcte, les despeses de revisió i verificació aniran a
càrrec seu. Si el funcionament és incorrecte, es retornarà la quantitat dipositada i
les despeses de revisió i verificació aniran a càrrec de l’Empresa.
En el cas de funcionament incorrecte, és a dir, amb errors de mesurament no
compresos dins els marges de les disposicions vigents detectats, ja sigui a
conseqüència de les comprovacions particulars o de les verificacions oficials de
comptadors que hagin estat sol·licitades a l’organisme competent en matèria
d’Indústria, s’haurà de procedir a modificar el consum facturat d’acord amb el
percentatge d’error. El període de temps, llevat que es pugui conèixer la durada de
l’anomalia, serà com a màxim de sis mesos.
Quan un comptador enregistri consums molt superiors als normals per fuites
amagades i altres causes justificades degudament, i sempre que no sigui a
conseqüència d’infracció o desídia de l’abonat, l’Empresa, a sol·licitud de l’abonat i
amb la comprovació prèvia del personal inspector, podrà aplicar una reducció
sobre la facturació, consistent a cobrar l’aigua perduda al preu de cost i liquidar-la
en la quota fixa.
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CAPÍTOL SISÈ

 Article 14è. La recaptació executiva del deute per part de
l’Ajuntament.

Els deutes derivats de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari,
vençuts i no satisfets que restin pendents de liquidar un cop finalitzats els tràmits
recaptatoris de l’Empresa, s’exigiran utilitzant els procediments previstos en el
Reglament General de Recaptació i en altres lleis i disposicions estatals reguladores
de la matèria, tramitant-se pel procediment administratiu de constrenyiment.
En aquest cas l’ Empresa haurà de presentar a l’Ajuntament el llistat de deutors en
el format i amb els requisits que en cada moment estableixi l’Ajuntament.
 Disposició addicional
La resta de supòsits de suspensió del subministrament regulats pel Reglament
regulador del servei es mantenen en vigor.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022. Pel que fa a
la vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present
Ordenança, que consta de 14 articles, 1 disposició addicional 1 disposició final, va
ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22
d’octubre de 2021, elevada de forma automàtica a definitiva per falta d’al·legacions
en el període d’informació pública i publicada en el BOP del dia 27 de desembre
de 2021.
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 ANNEX 1

TARIFES APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2022
TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2022
QUOTA FIXA AIGUA*
Comptador individual (usos Domèstic, Comercial, Industrial, Piscines i Jardins i Aigua no potable subministrada a través de xarxa-) "G" (1)
- 13 mm
6,7840 € / mes
- 20 mm
16,0721 € / mes
- 25 mm
22,3621 € / mes
- 30 mm
29,4384 € / mes
- 40 mm
43,7802 € / mes
- 50 mm
53,2223 € / mes
- 65 mm
62,6643 € / mes
- 80 mm
83,4643 € / mes
- 100 mm
104,9458 € / mes
Comptador individual (ús Provisional) "G" (1)
- 13 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm

33,9200 € / mes
80,3605 € / mes
111,8105 € / mes
147,1920 € / mes
218,9010 € / mes
266,1115 € / mes
313,3215 € / mes
417,3215 € / mes
524,7290 € / mes

Comptador individual (ús reg agrícola hort urbà de gestió municipal) “G” (1) (5)
- 13 mm

6,7840 € / mes

Comptador comunitari amb bateria (usos Domèstic, Comercial i Industrial) "B" (1)
- 13 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm

0,8353 € / mes
0,8971 € / mes
1,0356 € / mes
1,2062 € / mes
2,1783 € / mes
3,1215 € / mes
4,0645 € / mes
5,0534 € / mes
7,3254 € / mes

Comptador únic amb més d'una unitat urbana (usos Domèstic, Comercial i Industrial) "C" (1)
- qualsevol mm
8,5616 € / mes x núm. u.u.
Comptador únic amb més d'una unitat urbana (ús Provisional) "C" (1)
- 13 mm
- 20 mm
- 25 mm

2022

42,4816 € / mes x núm. u.u.
88,9221 € / mes x núm. u.u.
120,3721 € / mes x núm. u.u.
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- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
Comptador “Giratòria”
- lloguer comptador 13 mm
(import mínim mensual)
- lloguer comptador > 13 mm
(import mínim mensual)
Boques contra incendi (1) (8)
Ús domèstic
Ús industrial
Plomes (aforaments) (1)
Ús municipal (1)
Ordinari (6)
Especial (7)
Aigua no potable

155,7536 € / mes x núm. u.u.
227,4626 € / mes x núm. u.u.
274,6731 € / mes x núm. u.u.
321,8831 € / mes x núm. u.u.
425,8831 € / mes x núm. u.u.
533,2906 € / mes x núm. u.u.

1,2517 € / dia
35,2298 € / mes
3,7551 € / dia
35,2298 € / mes

2,0864 € / mes
2,0864 € / mes
137,0122 € / mes

0,0000 € / mes
0,0000 € / mes
0,0000 € / mes

QUOTA VARIABLE AIGUA*
Fins a 6 m3 al mes per unitat urbana

0,3985 € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana

0,8199 € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana
- tarifa social - (consum domèstic)

0,3985 € / m3

Més de 12 m3/mes per unitat urbana (consum domèstic)

1,3204 € / m3

Més de 12 m3/mes per unitat urbana (consum comercial i industrial)

1,4000 € / m3

Consum provisional (bloc únic)

1,3440 € / m3

Consum piscines i jardins privats (bloc únic)

1,4000 € / m3

Consum reg agrícola hort urbà de gestió municipal (bloc únic) (5)

0,3985 € / m3

Consum giratòria (bloc únic)

1,3440 € / m3

Consum municipal
Ordinari (6) (bloc únic)
Especial (7) (bloc únic)
Aigua no potable (bloc únic)

0,0000 € / m3
0,0000 € / m3
0,0000 € / m3

Consum aigua no potable -subministrada a través de xarxa- (bloc únic)

0,3985 € / m3

Consum aigua no potable -per a cisternes- (bloc únic)

2,0346 € / m3

Bonificació famílies nombroses: S’amplien 3 m3 per persona i mes els m3 que s’apliquen a la tarifa del 2n bloc
de la quota variable del servei d’aigua i claveguera.

2022
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QUOTA FIXA CLAVEGUERA*
Ús domèstic, piscines i jardins i Aigua no potable -subministrada a través de
xarxa- (1)

3,4415 € / mes

Ús comercial i industrial (1)

6,7840 € / mes

Ús provisional (1)

24,7819 € / mes

Plomes (aforaments) (1)

13,6346 € / mes

Ús municipal (1)
Ordinari (6)
Especial (7)
Aigua no potable

0,0000 € / mes
0,0000 € / mes
0,0000 € / mes

QUOTA VARIABLE CLAVEGUERA*
Fins a 6 m3 al mes per unitat urbana

0,0686 € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana

0,1373 € / m3

Més de 6 m3/mes fins 12 m3/mes per unitat urbana
- tarifa social - (consum domèstic)

0,0686 € / m3

Més de 12 m3/mes per unitat

0,2954 € / m3

Consum provisional (bloc únic)

0,2837 € / m3

Consum piscines i jardins privats (bloc únic)

0,0715 € / m3

Consum municipal
Ordinari (6) (bloc únic)
Especial (7) (bloc únic)
Aigua no potable (bloc únic)

0,0000 € / m3
0,0000 € / m3
0,0000 € / m3

Consum aigua no potable -subministrada a través de xarxa- (bloc únic)

0,0686 € / m3

DRETS DE CONNEXIÓ I SERVEI*

ÚS DOMÈSTIC
DRETS DE SERVEI
Dret de servei
Aigua
Claveguera
DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Dret de connexió per a edificacions unifamiliars

2022

202,52 €
101,26 €
101,26 €

2.666,76 €
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Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de 2 a 4 habitatges
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de 5 a 12 habitatges
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de 13 a 25 habitatges
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de més de 25 habitatges
Aigua
Claveguera
DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Dret de connexió per a edificacions unifamiliars
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de 2 a 4 habitatges
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de 5 a 12 habitatges
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de 13 a 25 habitatges
Aigua
Claveguera
Dret de connexió per a edificacions de més de 25 habitatges
Aigua
Claveguera

1.099,94 €
1.566,82 €
2.844,20 €
1.277,38 €
1.566,82 €
4.432,34 €
1.277,38 €
3.154,96 €
4.467,00 €
1.312,04 €
3.154,96 €
4.571,12 €
1.416,16 €
3.154,96 €

760,66 €
442,97 €
317,69 €
882,90 €
565,21 €
317,69 €
1.029,34 €
565,21 €
464,13 €
1.147,06 €
682,93 €
464,13 €
1.275,03 €
810,90 €
464,13 €

ÚS COMERCIAL
DRETS DE SERVEI
Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptadors instal·lats en façana
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
250 m2 < superfície comercial <= 500 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera

222,76 €
111,38 €
111,38 €
445,88 €
222,94 €
222,94 €
222,76 €
111,38 €
111,38 €
445,88 €
222,94 €
222,94 €
593,93 €
296,97 €
296,96 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)

2022
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Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptadors instal·lats en façana
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
250 m2 < superfície comercial <= 500 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 1000 m2
Aigua
Claveguera
DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptadors instal·lats en façana
Superfície comercial <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
250 m2 < superfície comercial <= 500 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2 Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 1000 m2
Aigua
Claveguera

710,72 €
257,00 €
453,72 €
852,87 €
308,41 €
544,46 €

2.708,68 €
1.099,94 €
1.608,74 €
4.126,81 €
1.277,39 €
2.849,42 €
5.041,10 €
1.312,04 €
3.729,06 €
6.563,43 €
1.415,53 €
5.147,90 €

229,39 €
136,58 €
92,81 €
254,99 €
162,18 €
92,81 €
760,66 €
442,97 €
317,69 €
984,39 €
565,21 €
419,18 €
1.264,23 €
682,93 €
581,30 €
1.568,21 €
810,90 €
757,31 €

ÚS INDUSTRIAL
DRETS DE SERVEI
Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptador 25 mm

2022

242,96 €
121,48 €
121,48 €
490,44 €
245,22 €
245,22 €
652,64 €
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Aigua
Claveguera
Comptador 30 a 65 mm
Aigua
Claveguera
Comptador > 65 mm
Aigua
Claveguera

326,32 €
326,32 €
1.565,84 €
782,92 €
782,92 €
4.130,84 €
2.065,43 €
2.065,41 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Superfície comercial <= 500 m2
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Aigua
Claveguera
1000 m2 < superfície comercial <= 2000 m2
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 2000 m2
Aigua
Claveguera

4.125,79 €
1.276,37 €
2.849,42 €
4.588,63 €
1.320,75 €
3.267,88 €
5.281,33 €
1.364,09 €
3.917,24 €
6.875,71 €
1.477,91 €
5.397,80 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Superfície comercial <= 500 m2
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície comercial <= 1000 m2
Aigua
Claveguera
1000 m2 < superfície comercial <= 2000 m2
Aigua
Claveguera
Superfície comercial > 2000 m2
Aigua
Claveguera

984,39 €
565,21 €
419,18 €
1.163,68 €
682,93 €
480,75 €
1.392,20 €
810,90 €
581,30 €
1.603,56 €
846,25 €
757,31 €

ÚS MUNICIPAL
DRETS DE SERVEI
Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptadors instal·lats en façana
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
250 m2 < superfície municipal <= 500 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera

2022

222,76 €
111,38 €
111,38 €
445,88 €
222,94 €
222,94 €
222,76 €
111,38 €
111,38 €
445,88 €
222,94 €
222,94 €
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500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2 Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera
DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptadors instal·lats en façana
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
250 m2 < superfície municipal <= 500 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2 Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera
Superfície municipal > 1000 m2
Aigua
Claveguera
DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Comptadors instal·lats en Bateria
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Superfície municipal > 250 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptadors instal·lats en façana
Superfície municipal <= 250 m2 Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
250 m2 < superfície municipal <= 500 m2 Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
500 m2 < superfície municipal <= 1000 m2 Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera
Superfície municipal > 1000 m2
Aigua
Claveguera
DRETS DE SERVEI BCI
Aparell BCI
DRETS DE CONNEXIO BCI (obra civil + obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

593,93 €
296,97 €
296,96 €

710,72 €
257,00 €
453,72 €
852,87 €
308,41 €
544,46 €
2.708,68 €
1.099,94 €
1.608,74 €
4.126,81 €
1.277,39 €
2.849,42 €
4.932,50 €
1.312,04 €
3.620,46 €
6.413,51 €
1.415,53 €
4.997,98 €

229,39 €
136,58 €
92,81 €
254,99 €
162,18 €
92,81 €
760,66 €
442,97 €
317,69 €
984,39 €
565,21 €
419,18 €
1.146,51 €
565,21 €
581,30 €
1.568,21 €
810,90 €
757,31 €

269,89 €

1.277,39 €
1.418,11 €
2.159,73 €

DRETS DE CONNEXIO BCI (obra mecànica)

2022
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Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

565,21 €
810,90 €
1.236,67 €

ÚS ESPECIAL - PISCINES I JARDINS
DRETS DE SERVEI
Comptador 13 mm
Aigua
Claveguera
Comptador 20 mm
Aigua
Claveguera
Comptador 25 mm
Aigua
Claveguera
Comptador 30 a 65 mm
Aigua
Claveguera
Comptador > 65 mm
Aigua
Claveguera

222,74 €
111,37 €
111,37 €
445,88 €
222,94 €
222,94 €
593,93 €
296,97 €
296,96 €
1.565,85 €
782,93 €
782,92 €
4.130,86 €
2.065,43 €
2.065,43 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

1.277,39 €
1.418,11 €
2.159,73 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

565,21 €
810,90 €
1.236,67 €

ÚS ESPECIAL - BOCA CONTRA INCENDI
DRETS DE SERVEI
Aparell BCI

269,89 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra civil + obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

1.277,39 €
1.418,11 €
2.159,73 €

DRETS DE CONNEXIÓ (obra mecànica)
Cabal < 5 m3
Cabal => 5 m3 i < 10 m3
Cabal => 10 m3

565,21 €
810,90 €
1.236,67 €

ALTRES TARIFES*

2022
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CONTRACTES
Inspecció tècnica (2)
Col·locació comptador (3)
Fiança contracte servei (4)

30,37 €
46,71 €
33,40 €

GIRATÒRIES
Clau giratòria
Fiança (4)
Giratòria extraviada

42,99 €
521,32 €
176,91 €

TRAMITACIÓ ESCOMESA
Tramitació expedient escomesa
Entrega a compte reparació escomesa

73,01 €
914,27 €

ALTRES SERVEIS
Certificats
6,69 €
Fiança per verificació comptador ST Indústria de comptadors de cabal inferior a 20
84,16 €
m3/h (4) (9)
Fiança per verificació comptador ST Indústria de comptadors de cabal igual o superior
262,54 €
a 20 m3/h (4) (9)
Desmuntar comptador i col·locar comptador provisional i/o definitiu per verificació
46,71 €
oficial
Verificació oficial comptador ST Indústria: Segons taxes publicades i aplicades per la Generalitat (9)
Verificació comptador (instal·lació unitat en sèrie)
60,87 €
COMUNICACIONS / NOTIFICACIONS I ALTRES DESPESES IMPAGATS I AVISOS SUSPENSIÓ
Comunicació i gestió reclamació impagats
Gestió notificació burofax estàndard
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut
Gestió notificació burofax amb certificat de contingut i avís de rebuda

10,89 €
9,15 €
22,95 €
28,32 €

SUSPENSIONS, REPOSICIONS I RESCISSIONS
Retirada de comptador
Precintar espita o comptador
Encimentar espita
Desconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua
Reposició del comptador
Desprecintar espita o comptador
Desencimentar espita
Reconnexió vàlvula de registre escomesa d'aigua

32,21 €
32,21 €
38,68 €
74,33 €
36,44 €
36,44 €
42,98 €
74,33 €

DESPESES PER FRAU
Inspecció
Tramitació jurídica per frau
Tramitació administrativa per frau
Retirar connexió directa
Treure vàlvula d'entrada i posar placa
Reposar placa vàlvula
Precintar vàlvules de bateria
Comptador analògic 13-15 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret
Comptador telemesura 15 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador

2022

30,37 €
40,24 €
18,98 €
32,21 €
74,33 €
74,33 €
32,21 €
46,71 €
14,74 €
18,86 €
13,92 €
55,41 €
17,48 €
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- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret
Comptador telemesura 20 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret
Comptador telemesura 30 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret
Comptador telemesura 40 mm
- Reposar comptador sostret
- Instal·lació entrada comptador
- Instal·lació sortida comptador
- Valor comptador sostret
m3 estimats aigua no facturada (ús domèstic, comercial i industrial)
m3 estimats aigua no facturada (ús provisional i piscines i jardins)

INSPECCIONS XARXA
PROMOCIÓ PÚBLICA
Prova de pressió obres municipals (ut)
Inspecció claveguera obres municipals
- Inspecció exterior prèvia (ut)
- Sortida equip d'inspecció (ut)
- Tram inspeccionat TV: trams de menys de 40 ml (preu per h)
- Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a 300 ml (preu des del primer ml)
- Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml (preu per ml)
- Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per ml)
Inspecció recepció d'obra municipals (ut)
PROMOCIO PRIVADA
Prova de pressió obres promotors privats (ut)
Inspecció claveguera obres promotors privats
- Inspecció exterior prèvia (ut)
- Sortida equip d'inspecció (ut)
- Tram inspeccionat TV: trams de menys de 40 ml (preu per hora)
- Tram inspeccionat TV: trams de més de 40 i fins a 300 ml (preu des del primer ml)
- Tram inspeccionat TV: de 301 ml i fins a 1000 ml (preu per ml)
- Tram inspeccionat TV: més de 1001 ml (preu per ml)
Inspecció recepció d'obra promotors privats (ut)

22,37 €
64,17 €
55,41 €
17,48 €
22,37 €
71,12 €

60,02 €
45,15 €
50,15 €
168,19 €
60,02 €
68,90 €
73,90 €
211,96 €
0,39 €
1,32 €

55,22 €
55,22 €
166,29 €
121,88 €
1,77 €
1,26 €
0,63 €
97,74 €

67,92 €
67,92 €
181,52 €
152,34 €
2,27 €
1,52 €
0,83 €
110,44 €

TREBALLS*
H. Oficial
H. Ajudant
H. Camió normal (camió de fins a 3.500 Kg)
H. Camió grua (camió més de 3.500 Kg)
H. Camió Alta pressió (fins 1 hora)
H. Camió Alta pressió (més d'1 hora)
H. Grup compressor
H. Equip localització fuites aigua
H. Alternador 3 KVA

2022

36,56 €
32,59 €
37,25 €
59,00 €
182,82 €
117,01 €
18,23 €
14,98 €
31,65 €
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H. Alternador > 10 kVA
H. Grup motobomba
H. Retroexcavadora
H. Pèrdua facturació
M3 Aigua vessada
Ut Desplaçament fins a 20 Km (import mínim)
Km desplaçament superior a 20 Km (preu unitari per Km > 20)
H. Equip inspecció TV (fins 1 hora)
H. Equip inspecció TV (més d'1 hora)

34,06 €
14,58 €
57,81 €
64,61 €
2,03 €
23,12 €
0,44 €
195,50 €
129,67 €

Notes sobre les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de clavegueram:
*

Preus sense impostos, cànons o taxes.

(1)

Aquests preus s’aplicaran calculant el preu per dia.

(2)

A partir de la 2a = 19,74 €.

(3)

A partir de la 2a i en grup = 30,36 €.

(4)

Conceptes exempts d'IVA.

La contractació es farà únicament per aquells horts urbans que hagin estat adjudicats per l’Ajuntament de Reus i
a traves del propi Ajuntament.

(5)

(6)

Són aquells en que l'aigua s'utilitza en dependències municipals.

Són aquells en que l'ús de l'aigua té un caràcter singular: reg de parcs i jardins, fonts públiques i ornamentals,
obres municipals executades directament per l'Ajuntament.

(7)

Per als subministraments d'ús Boca Contra Incendi (BCI) es factura els mínims corresponents al Cànon de
l'Aigua. I per tant es diferencia entre tarifes BCI-Domèstic, per a subministraments d'ús domèstic, i BCI-Industrial,
per a subministraments d'ús comercial i industrial.

(8)

A títol orientatiu s’informa que les taxes aprovades per la Generalitat per a l’exercici anterior eren les que tot
seguit s’indiquen :
1.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat superior a 20m3/h ..................Taxa a pagar: 159,3 €
2.- Verificació de Comptadors d'aigua de capacitat igual o inferior a 20m3/h ........ Taxa a pagar: 21,4 €

(9)

D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació del present annex, va ser
aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 22 d’octubre
de 2021, elevada de forma automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el
període d’informació pública i publicada en el BOP del dia 27 de desembre de
2021.

2022
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 ANNEX 2

TARIFES APLICABLES A PARTIR DE L’ANY 2022
TARIFES DEL SERVEI D’ANALÍTIQUES D’AIGÜES APLICABLES A PARTIR DE L’ANY
2022

TARIFES ANALÍTIQUES AIGÜES DE CONSUM I CONTINENTALS

PERFILS ANALÍTICS
Anàlisi CONTROL ORGANOLÈPTIC (R.D. 140/03)
(comprèn olor, sabor, color, terbolesa, clor lliure residual)

43,33 €

Anàlisi CONTROL ORGANOLÈPTIC AMPLIAT (R.D. 140/03)
(comprèn olor, sabor, color, terbolesa, conductivitat, amoni, clor lliure residual, bacteris
coliformes totals i nitrats)
Anàlisi CONTROL XARXA (R.D. 140/03)
(comprèn anàlisi organolèptic ampliat, pH i escherichia coli)
Anàlisi CONTROL AIXETA CONSUMIDOR (R.D. 140/03)
(comprèn anàlisi organolèptic ampliat, pH, coure, crom, plom, níquel i escherichia coli)

87,32 €

73,35 €

133,39 €

Anàlisi CONTROL SORTIDA DIPÒSITS (sense floculant) / ETAP (R.D. 140/03)
(comprèn anàlisi organolèptic ampliat, pH, recompte de bactèries a 22ºC, escherichia coli i
clostridiums perfringens).
Anàlisi CONTROL MINA I POUS (R.D. 140/03)
(comprèn anàlisi organolèptic ampliat, pH, nitrits i escherichia coli).

94,18 €

85,54 €

Anàlisi AIGÜES SUPERFICIALS (BOE 124 (24/05/1988))
(comprèn pH, color, sòlids en suspensió, temperatura, conductivitat a 20ºC, nitrats, fluorurs,
ferro dissolt, manganès, coure, zenc, bor, arsènic, cadmi, crom total, plom, seleni, mercuri,
bari, cianurs, sulfats, clorurs, detergents, fosfats, fenols, hidrocarburs dissolts o emulsionats,
hidrocarburs aròmatics policíclis, plaguicides totals, DQO, oxigen dissolt, DBO5, nitrogen
kjeldhal, amoníac, substàncies extraibles amb cloroform, coliformes totals a 37ºC, bacteris
coliformes, estreptococs fecals i salmonella)
Anàlisi BÀSICA
(comprèn nitrats, conductivitat, escherichia coli i bacteris coliformes).
Anàlisi AMPLIAT

2022

678,43 €

36,93 €
179,80 €
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(comprèn caràcters fisicoquímics: pH, conductivitat a 20º C, clorurs, sulfats, nitrats, nitrits,
calci, magnesi, sodi, amoni, duresa total, oxidabilitat al Mn04 i clor residual; caràcters
microbiològics: coliformes totals i bacteris coliformes)
Anàlisi PISCINA (D. 95/00 i R.D. 742/13)
(comprèn, pH, oxidabilitat al Mn04, clor residual lliure, clor residual combinat, amoni,
staphylococcus aureus, bacteris coliformes, pseudomona aeruginosa, E-Coli, transparència i
terbolesa)

122,86 €

Anàlisi COMPLET EN XARXA / DIPÒSIT DISTRIBUCIÓ (R.D. 140/03)
(comprèn anàlisi de Control de dipòsit, ferro, alumini, antimoni, arsènic, bor, cadmi, coure,
crom total, níquel, manganès, plom, seleni, sodi, recompte enterococs, benzè, 1,2dicloroetà, trihalometans, tricloretè, tetracloretè, benzo(a)pirè, benzo(b)fluorantè,
indè(1,2,3-cd)pirè, cianurs totals, fluorurs, clorurs, sulfats, nitrats, mercuri, nitrits, total de
plaguicides, plaguicida individual, carboni orgànic total (TOC), índez de langelier, calci,
alcalinitat (TAC), potassi, magnesi, duresa total, clor combinat residual i oxidabilitat al
permanganat)

733,79 €

Anàlisi CONTROL EBRE
(comprèn, Conductivitat a 20ºC, Clor residual, nitrats, terbolesa, color, olor, gust, pH, E-Coli,
Amoni i Bacteris Coliformes)

66,81 €

Anàlisi CONTROL METALLS EBRE (CAT)
(comprèn, Conductivitat a 20ºC, Clor residual, nitrats, terbolesa, color, olor, gust, pH, E-Coli,
Amoni i Bacteris Coliformes, mercuri, ferro total, arsènic, crom total, níquel, cadmi, plom i
coure)

269,05 €

Anàlisi CONTROL PLAGUICIDES I PCB's EBRE (CAT)
(comprèn, Conductivitat a 20ºC, Clor residual, nitrats, terbolesa, color, olor, gust, pH, E-Coli,
Amoni i Bacteris Coliformes, mercuri, ferro total, arsènic, crom total, níquel, cadmi, plom,
coure, PCB's i Plaguinices individuals organoclorats)
Anàlisi SUMA DE TRIHALOMETANS (THM's)
(comprèn, cloroform, bromodiclormetà, dibromoclormetà i bromoform).
Elaboració INFORMES POTABLES

497,36 €

153,39 €

292,35 €

DETERMINACIONS ANALÍTIQUES INDIVIDUALS
PARÀMETRE
1,2-Dicloroetà * (+)
Alcalinitat total *
Alumini *
Amoni / Amoníac
Amoni / Amoníac
Antimoni *
Arsènic *
Balanç iònic * (1)
Bari *
Benzè * (+)

2022

TÈCNICA / PROCEDIMENT
HRGC -MSD
Titulació volumètrica / PNT-ME031
ICP-MS / PNT-ME100
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-ME015
Titulació potenciomètrica / PNT-ME032
ICP-MS / PNT-ME100
ICP-MS / PNT-ME100
Càlcul / 7PR04
ICP-MS / PNT-ME100
HRGC -MSD

58,82 €
10,80 €
16,68 €
14,13 €
14,13 €
16,68 €
16,68 €
154,56 €
16,68 €
61,35 €
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Benzo (alfa) pirè (+)
Beril·li * (+ )
Bicarbonats *
Bor * (+)
Bor * (+)
Bor *
Bromat * (+)
Cadmi *
Calci
Calci *
Carbonats *
Carboni orgànic total (TOC)
Cianurs totals * (+)
Cianurs totals *
Clor combinat residual *
Clor lliure residual *
Clor residual total *
Clorits *
Clorur de vinil * (+)
Clorurs
Clorurs
Cobalt * (+)
Color
Conductivitat a 20ºC
Coure *
Crom *
Demanda bioquímica d'oxígen (DBO5) *
Demanda química d'oxígen (DQOd) (2)
Demanda química d'oxígen (DQOd) (2)
Demanda química d'oxígen (DQOd) (2)
Demanda química d'oxígen (DQOnd) (2)
Demanda química d'oxígen (DQOnd) (2)
Demanda química d'oxígen (DQOnd) (2)
Detergents aniònics (Tensoactius aniònics) *
(+)
Detergents aniònics (Tensoactius aniònics) *

61,35 €
16,68 €
17,39 €
11,68 €
11,68 €
11,68 €
49,92 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
17,39 €
55,59 €
31,09 €
31,09 €

9,63 €
9,63 €
9,63 €
49,92 €
56,85 €
13,56 €
13,56 €
16,68 €
9,63 €
9,63 €
16,68 €
16,68 €
36,03 €
31,28 €
31,28 €
31,28 €
31,02 €
31,02 €
31,02 €

E.A.M. UV-Vis

44,92 €
44,92 €

Duresa total * (1)
Fenols * (+)
Ferro *
Fluorurs

E.A.M. UV-Vis * / PNT-ME062
Volumetria per complexometria EDTA / PNTME011
Càlcul / PNT-ME086
E.A.M. UV-Vis / ISO 6439:1990
E.A.A. per flama / PNT-ME038
Cromatografia iònica / PNT-ME080

15,34 €
31,09 €
16,68 €
13,56 €

Fosfats (ortofosfats) *

E.A.M. UV-Vis / PNT-ME057

23,01 €

Duresa total * (1)

Fòsfor total / dissolt (2)
Gust *

2022

HRGC -MSD
ICP - OES
Titulació volumètrica / PNT-ME031
ICP - OES
ICP - MS
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME094
Cromatografia iònica
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Volumetria per complexometria EDTA / PNTME023
Titulació volumètrica / PNT-ME031
Espectrofotometria IR / PNT-ME087
E.A.M. UV-Vis / SM 4500 CN E, 21 ed
Destil·lació + Espectrofotometria / PNTME026
E.A.M. Mètode del DPD / PNT-ME069
E.A.M. Mètode del DPD / PNT-ME069
E.A.A. Mètode del DPD / PNT-ME069
Cromatografia iònica / PNT-ME092
HRGC - MSD
Cromatografia iònica / PNT-ME080
Volumetria pel mètode argentomètric / PNTME054
ICP - OES
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME081
Mètode electromètric / PNT-ME010
ICP-MS / PNT-ME100
ICP-MS / PNT-ME100
Dilució, incubació i lectura oxigen / PNTME024
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-ME055
Titulació potenciomètrica / PNT-ME085
Titulació volumètrica / PNT-ME045
Espectrofotometria UV-Vis / PNT-ME055
Titulació potenciomètrica / PNT-ME085
Titulació volumètrica / PNT-ME045

Oxidació amb peroxodisulfat i E.A.M. UV-Vis
/ PNT-ME082
Mètode organolèptic / PNT-ME077

15,34 €

25,03 €
9,63 €
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Hidrocarburs aromàtics policíclics, PAH's
(suma de: Benzo (b) fluorantè + Benzo (ghi)
HRGC -MSD
perilè + Benzo (K) fluoranté + Indeno
(1,2,3-cd) piré) * (+)
Hidrocarburs aromàtics policíclics, PAH's
(suma de: Benzo (b) fluorantè + Benzo (ghi)
perilè + Benzo (K) fluoranté + Indeno
(1,2,3-cd) piré) * (+)
Hidrocarburs dissolts o emulsionats *
Hidrocarburs dissolts o emulsionats * (+)
Índex Langelier * (1)
Índex d'ultraviolat a 254 mm *
Índex de iode de carbó actiu *
Índex de iode de carbó actiu * (+)
Magnesi

SBSE - GC - MS

181,64 €
75,31 €
74,51 €
157,32 €
10,26 €
59,60 €
59,60 €
16,68 €

Manganès *
Mercuri *
Mercuri *
Microcistina * (+)
Níquel *
Nitrats
Nitrats

Espectroscopia IR / PNT-ME074
Espectroscopia IR
Càlcul / PNT-ME089
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME071
Volumetria / PNT-ME072
Volumetria
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Volumetria per complexometria EDTA / PNTME022
ICP-MS / PNT-ME100
ICP-MS / PNT-ME100
Fluorescència atòmica / PNT-ME091
Inmunoassaig
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME080
E.A.M. Espectre ultraviolat / PNT-ME017

Nitrits

E.A.M. UV-Vis / PNT-ME016

13,56 €

Titulació potenciomètrica / PNT-ME035

21,51 €

Magnesi *

Nitrogen kjedhal (Nitrogen orgànic i
amoniacal) (2)
Olor *
Ous de nemàtode * (+)
Oxidabilitat al permanganat *
Oxigen dissolt *
pH
Plaguicides organfosforats standard * (+)
Plaguicides organfosforats standard * (+)
Plaguicides organoclorats standard * (+)
Plaguicides organoclorats standard * (+)
Plata * (+)
Plata * (+)
Plom *
Potassi
Recompte Bacteris coliformes *

2022

181,64 €

Mètode organolèptic / PNT-ME077
Microscopia
Volumetria / PNT-ME019
Mesura directa amb oxímetre
Mètode electromètric / PNT-ME012
HRGC - MSD
SBSE -GC - MS
HRGC - MSD
SBSE -GC - MS
ICP - OES
ICP - MS
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Mètode de filtració en membrana / PNTME003

16,68 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
104,26 €
16,68 €
13,56 €
13,56 €

9,63 €
140,17 €
14,04 €
9,63 €
9,63 €
144,85 €
144,85 €
144,85 €
144,85 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
11,58 €

Recompte Clostridium perfringens *

Filtració en membrana / PNT-ME090

11,58 €

Recompte Clostridium sulfit - reductors *

Filtració en membrana i recompte espores /
PNT-ME002

11,58 €

Recompte Coliformes Fecals *

Filtració en membrana / PNT-ME003

11,58 €

Recompte de germens totals a 22ºC *

Mètode de recompte en placa / PNT-ME001

11,58 €

Recompte de germens totals a 37 ºC *

Mètode de recompte en placa / PNT-ME001

11,58 €
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Recompte Enterococs - Estreptococs fecals *
Recompte Escherichia coli *
Recompte Legionella (spp i pneumophila) *
(+)
Recompte Pseudomona aeruginosa * (+)
Recompte Staphylococus aureus * (+)
Residu sec a 180ºC
Salmonella spp (detecció) * (+)
Seleni *
Sílice * (+)
Sodi
Sòlids en suspensió (2)

Filtració en membrana / PNT-ME009
Filtració en membrana / PNT-ME003

21,38 €
11,58 €

Filtració en membrana

85,58 €

Filtració en membrana
Filtració en membrana
Assecat del residu a 180ºC/PNT-ME095
Filtració en membrana
ICP-MS / PNT-ME100
ICP - OES
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Mètode gravimètric / PNT-ME044

21,38 €
11,58 €
21,38 €
21,38 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
14,35 €

Solids totals dissolts *

Residu sec a 180C / PNT-ME048

19,69 €

Substàncies extraïbles al tetraclourur de
carboni (Cloroform) * (+)
Sulfats

Gravimetria

101,95 €

Cromatografia iònica / PNT-ME080

13,56 €

Sulfur d'hidrogen * (+)

E.A.M. / UV-Vis

70,67 €

Suma de Trihalometans (Bromoform +
Bromodiclorometà + Cloroform +
Dibromoclorometà) * (+)

HRGC - MSD

153,39 €

HS - GC - MS

153,39 €

Suma de Trihalometans (Bromoform +
Bromodiclorometà + Cloroform +
Dibromoclorometà) * (+)
Temperatura *
Terbolesa
Tetracloroetè i Tricloroetè * (+)

Mètode termomètric / PNT-ME013
Mètode nefelomètric / PNT-ME020
HRGC - MSD

9,63 €
9,63 €
98,50 €

Tetracloroetè i Tricloroetè * (+)

HS - GC - MS

98,50 €

Total de plaguicides (suma de: organoclorats
HRGC -MSD
+ organofosforats + triazines) * (+)
Total de plaguicides (suma de: organoclorats
+ organofosforats + triazines) * (+)
Triazines standard * (+)
Triazines standard * (+)
Vanadi * (+)
Zinc *

303,47 €

SBSE - GC - MS

303,47 €

HRGC - MSD
SBSE -GC - MS
ICP - OES
E.A.A. Flama / PNT-ME038

144,85 €
144,85 €
16,68 €
16,68 €

TARIFES ANALÍTIQUES AIGÜES RESIDUALS

PERFILS ANALÍTICS
Anàlisi BÀSICA de l'aigua residual.
(comprèn pH, conductivitat, matèria en suspensió, DQ0dec DQOno dec, Nk i P)
Anàlisi DECLARACIÓ TAXA SANEJAMENT (DUCA)

2022

128,78 €
159,40 €

ORDENANCES REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI OR24 24/31

AJUNTAMENT DE REUS

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA 24

REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I ALTRES TARIFES DE SERVEIS VINCULATS
(comprèn MES, SOL, MO, MI, N.orgànic i amoniacal, P.total)
Anàlisi DIAGNOSI Reactor Biològic

143,13 €

(observació microbiològica)

DETERMINACIONS ANALÍTIQUES INDIVIDUALS
PARÀMETRE

Microscopia / PNT-ME061
E.A.A. Electrotèrmica / PNT-ME039
Titulació potenciomètrica / PNT-ME032
ICP-MS / PNT-ME100
ICP-MS / PNT-ME100
Càlcul / 7PR04
ICP-MS / PNT-ME100
ICP-OES
ICP-MS
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME094
Cromatografia iònica
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Volumetria per complexometria EDTA / PNTME023

43,58 €
16,68 €
14,25 €
16,68 €
16,68 €
144,01 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
32,99 €
16,68 €
16,68 €

Espectrofotometria IR / PNT-ME087
Destil·lació + Espectrofotometria
Destil·lació + Espectrofotometria / PNTME026
Cromatografia iònica / PNT-ME080
Volumetria pel mètode argentormètric /
PNT-ME054

52,36 €
48,50 €

Cobalt * (+)

ICP-OES

16,68 €

Compostos orgànics (caracterització) (VOC'X
+ VOC + AOX) * (+)

HRGC - MSD

398,36 €

Compostos orgànics (caracterització) (VOC'X
+ VOC + AOX) * (+)

HS - GC- MS

398,36 €

Compostos orgànics volàtils halogenats
(VOCX's) * (+)

HRGC - MSD

153,40 €

Compostos orgànics volàtils halogenats
(VOCX's) * (+)

HS - GC- MS

153,40 €

Compostos orgànics volàtils no halogenats
(VOC) * (+)

HRGC - MSD

153,40 €

Compostos orgànics volàtils no halogenats
(VOC) * (+)

HS - GC- MS

153,40 €

Activitat microbiològica (en biomassa) *
Alumini *
Amoni / Amoníac / Nitrogen amoniacal
Antimoni *
Arsènic *
Balanç iònic * (1)
Bari
Bor * (+)
Bor * (+)
Bor
Bromurs * (+)
Cadmi *
Calci
Calci *
Carboni orgànic total (TOC)
Cianurs totals * (+)
Cianurs totals *
Clorurs
Clorurs

2022

TÈCNICA / PROCEDIMENT

16,68 €

48,50 €
13,56 €
13,56 €
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Compostos organoclorats absorvibles (AOX)
* (+)

Columbimetria

Compostos organoclorats absorvibles (AOX)
* (+)

Electrometria

Conductivitat (20ºC)
Conductivitat a 25ºC (Sals solubles)
Coure *
Crom total *
Crom VI * (+)
Demanda bioquímica d'oxígen (DBO5) *
Demanda química d'oxígen (DQOd)
Demanda química d'oxígen (DQOd)
Demanda química d'oxígen (DQOd)
Demanda química d'oxígen (DQOnd)
Demanda química d'oxígen (DQOnd)
Demanda química d'oxígen (DQOnd)
Detergents aniònics (Tensoactius aniònics) *
Detergents aniònics * (+)
Detergents catiònics * (+)
Detergents no iònics * (+)
Dissolvents aromàtics industrials (BTEX's) *
(+)
Dissolvents aromàtics industrials (BTEX's) *
(+)
Estany * (+)
Estudi biodegradabilitat (test respiració) *
Ferro total *
Fluorurs
Formaldehid * (+)
Fosfats (ortofosfats) *
Fòsfor total
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH's) *
(+)
Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH's) *
(+)
Hidrocarburs dissolts o emulsionats *
Hidrocarburs dissolts o emulsionats * (+)
Índex de fenols * (+)
Inspecció abocaments industrials
Jar-test
Magnesi
Magnesi *
Manganès *
Matèria seca (residu sec a 105ºC) *
Matèria sedimentable *
Matèria sedimentable *
Matèries inhibidores (MI)
Matèries oxidables * (MO) (1)

2022

Mètode electromètric / PNT-ME010
Mètode electromètric / PNT-ME010
ICP-MS / PNT-ME100
ICP-MS / PNT-ME100
Espectroscopia d'absorció molecular UV-Vis
Dilució, incubació i lectura oxigen / PNT-ME
024
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME055
Titulació potenciomètrica / PNT-ME085
Titulació volumètrica / PNT-ME045
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME055
Titulació potenciomètrica / PNT-ME085
Titulació volumètrica / PNT-ME045
E.A.M. UV-Vis * / PNT-ME062
Espectrofotometria
Espectroscopia d'absorció molecular UV-Vis
Espectroscopia d'absorció molecular UV-Vis
HRGC - MSD
HS - GC - MS
ICP - OES
Respirometria / PNT-ME093
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME080
Espectroscopia d'absorció molecular UV-Vis
E.A.M. UV-Vis / PNT-ME057
Oxidació amb peroxodisulfat i E.A.M. UV Vis
/ PNT-ME082
HRGC - MSD
SBSE -GC - MS
Espectroscopia de IR / PNT-ME074
Espectroscopia de IR
Espectroscopia d'absorció molecular UV-Vis

Cromatografia iònica / PNT-ME079
Volumetria per complexometria EDTA / PNTME022
ICP-MS / PNT-ME100
Assecat a 103-105ºC / PNT-ME046
Determinació gravimètrica / PNT-ME049
Determinació volumètrica / PNT-ME050
Bioluminiscència bacteriana / PNT-ME021
Càlcul a partir de la DQOd

153,40 €

153,40 €
9,63 €
9,63 €
16,68 €
16,68 €
35,13 €
36,03 €
31,28 €
31,28 €
31,28 €
31,02 €
31,02 €
31,02 €
44,92 €
44,92 €
126,58 €
124,98 €
156,40 €
156,40 €
16,68 €
196,94 €
16,68 €
21,34 €
50,98 €
23,01 €
25,03 €
225,31 €
225,31 €
75,31 €
74,51 €
30,30 €
143,82 €
50,54 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
13,90 €
10,12 €
10,12 €
75,31 €
31,28 €

ORDENANCES REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI OR24 26/31

22

AJUNTAMENT DE REUS

ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

ORDENANÇA 24
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Matèries volàtils *
Mercuri *
Mercuri *
Molibdè * (+)
Níquel *
Nitrats / Nitrogen nítric
Nitrits / Nitrogen nitrós
Nitrògen orgànic i amoniacal (Kjeldhal)
Nitrògen total (nítrogen nítric + nitrògen
nitrós + nitrogen orgànic i amoniacal) * (1)
Olis i greixos *
Olis i greixos * (+)
Olis i greixos * (+)
Ous de nematode * (+)
Oxígen dissolt
pH
Plata * (+)
Plom *
Potassi
Recompte Bacteris coliformes *
Recompte Clostridium perfringens *
Recompte Clostridium sulfit - reductors *

2022

Incineració a 550ºC / PNT-ME043
ICP-MS / PNT-ME100
Fluorescència atòmica / PNT-ME091
ICP - OES
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME080
Cromatografia iònica / PNT-ME080
Titulació potenciomètrica / PNT-ME035

29,45 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
13,56 €
13,56 €
21,51 €

Càlcul / PNT-ME084

64,46 €

Espectroscopia de IR / PNT-ME073
Espectroscopia de IR
Gravimetria
Microscopia
Mesura directa amb oxímetre
Mètode electromètric / PNT-ME012
ICP - AES
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Mètode de filtració en membrana / PNTME003
Filtració en membrana / PNT-ME090
Filtració en membrana i recompte espores /
PNT-ME002

45,05 €
45,05 €
45,05 €
110,06 €
9,63 €
10,26 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
11,58 €
11,58 €
11,58 €
11,58 €

Recompte Coliformes Fecals *

Filtració en membrana / PNT-ME003

Recompte de germens totals a 22ºC *

Mètode de recompte en placa / PNT-ME001

11,58 €

Recompte de germens totals a 37ºC *

Mètode de recompte en placa / PNT-ME001

Recompte Enterococs - Estreptococs fecals *
Recompte Escherichia coli *
Recompte Legionella (spp i pneumophila) *
(+)
Recompte Pseudomona aeruginosa * (+)
Recomtpe Staphylococus aureus * (+)
Relació d'Adsorció de Sodi (RAS ó SAR) * (1)
Salmonella spp (detecció) * (+)
Seleni *
Sodi
Sòlids en suspensió (MES)
Sòlids volàtils (SSV)
Sòlids totals dissolts *
Substàncies extraibles amb cloroform * (+)
Sulfats
Sulfits (fenantrolina) * (+)
Sulfits (fenantrolina) * (+)
Sulfurs totals * (+)
Sulfurs totals * (+)
Terbolesa
Triazines standard * (+)
Volum decantable a 30 min (V30) *

Filtració en membrana / PNT-ME009
Filtració en membrana / PNT-ME003

11,58 €
21,38 €
11,58 €

Filtració en membrana
Filtració en membrana
Filtració en membrana
Càlcul / PNT-ME088
Filtració en membrana
ICP-MS / PNT-ME100
Cromatografia iònica / PNT-ME079
Mètode gravimètric / PNT-ME044
Filtració i calcinació
Residu sec a 180ºC / PNT-ME048
Gravimetria
Cromatografia iònica / PNT-ME080
Espectroscopia d'absorció molecular UV-Vis
Iodometria
Iodometria
Espectrofotometria
Mètode nefelomètric / PNT-ME020
HRGC - MSD
Determinació volumètrica / PNT-ME047

85,50 €
21,38 €
11,58 €
52,13 €
21,38 €
16,68 €
16,68 €
14,35 €
29,45 €
14,19 €
84,43 €
13,56 €
48,50 €
20,86 €
30,30 €
73,98 €
9,63 €
144,81 €
10,04 €
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Zinc *

ICP-MS / PNT-ME100

16,68 €

Notes sobre les tarifes del servei d’analítiques d’aigües:
Preus sense impostos, cànons o taxes.
(+) Paràmetres subcontractats.
(*) Procediment no acreditat.
(1) Si s'han sol·licitat els paràmetres analítics que formen part del càlcul, el cost serà de 0 €.
(2) Tècnica analítica només acreditada per aigües continentals.
- Per a serveis continuats d'analítiques a mida pels quals la planificació de les analítiques permeti reduir el cost
d'execució, es podrà aplicar un descompte de fins el 30% sobre les tarifes oficials.

TARIFES DEL SERVEI DE CONTROL D’ABOCAMENTS DE CISTERNES A L'EDAR,
VENDA DE COMPOST I CONTROL ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES I LIXIVIATS A
PARTIR DE L’ANY 2022

TARIFES CONTROL ABOCAMENTS CISTERNES A L'EDAR
TARIFA NORMAL
Cisterna fins a 12 m3 (preu per mostra)

143,43 €

Cisterna de més de 12 m3 (preu per mostra)

225,40 €

CORRECCIÓ EN FUNCIÓ DEL VOLUM APORTAT
1. FACTURACIÓ ANY EN CURS (aplicació mensual segons facturació any anterior)

> 15.000 i ≤ 25.000 € / any anterior

10% dte sobre
tarifa normal
15% dte sobre
tarifa normal
20% dte sobre
tarifa normal

> 25.000 i ≤ 45.000 € / any anterior

25% dte sobre
tarifa normal

a partir de 45.000 € / any anterior

30% dte sobre
tarifa normal

> 3.000 i ≤ 6.000 € / any anterior
> 6.000 i ≤ 15.000 € / any anterior

2. FACTURACIÓ ANY EN CURS (regularització a final d'any en funció facturació)
> 3.000 i ≤ 6.000 € / any actual
> 6.000 i ≤ 15.000 € / any actual
> 15.000 i ≤ 25.000 € / any actual
> 25.000 i ≤ 45.000 € / any actual
a partir de 45.000 € / any actual

10% dte a
aplicar final d'any
15% dte a
aplicar final d'any
20% dte a
aplicar final d'any
25% dte a
aplicar final d'any
30% dte a
aplicar final d'any

TARIFA PER SEGUIMENT ABOCAMENTS SORRES

2022
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Seguiment abocaments sorres (preu per cisterna)

173,78 €

TARIFA ESPECIAL
Tarifa especial lixiviats abocador (preu per cuba)

156,02 €

Observacions sobre les tarifes de control d’abocaments de cisternes a l'EDAR:
Preus sense impostos, cànons o taxes.
− L'Edar de Reus es reserva el dret d'acceptar cisternes segons la possibilitat de depuració de la planta en cada
moment.
− En els casos en que el tipus d'abocament permeti simplificar el número de controls a realitzar, l'empresa
podrà avaluar el cost de l'analítica a efectes de poder aplicar preus més ajustats a les necessitats del servei.
− L’horari de recepció de les cisternes és de dilluns a divendres de 8 a 20 hores i dissabte de 8 a 13 i de 17 a
20 hores.

TARIFES VENDA COMPOST
Sauló adobat (m3)

22,68 €

Compost fi (m3)

21,76 €

Compost fi (sac)

2,73 €

Escorça de pi (m3)

45,30 €

Preu especial Compost fi (m3) - Grans consumidors

18,14 €

Notes sobre les tarifes del servei de control d’abocaments de cisternes a l'EDAR i venda de compost:
Preus sense impostos, cànons o taxes.

TARIFES CONTROL ANALÍTIQUES PIEZÒMETRES I LIXIVIATS
ANALÍTICA DE PIEZÒMETRES DE L'ABOCADOR:
Perfil analític 1P
(comprèn pH, conductivitat i clorurs)

15,68 €

Perfil analític 2P
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, carboni orgànic total, cianurs totals, arsènic, crom
total, mercuri, plom, potassi, fenols, antimoni, níquel, seleni, cadmi i crom VI*)

179,09 €

Perfil analític 3P
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, carboni orgànic total, amoni, carbonats, bicarbonats,
cianurs totals, arsènic, crom total, mercuri, plom, potassi, fenols, fluorurs, nitrats, nitrits,
sulfats, sulfurs, alumini, bari, bor, coure, ferro, manganès, zenc, antimoni, níquel, seleni,
calci, magnesi, sodi, cadmi, AOX , crom VI* i hidrocarburs totals**)

477,58 €

ANALÍTICA DE LIXIVIATS DE LES BASSES DE RECOLLIDA I DE LES CEL.LES EN EXPLOTACIÓ:

2022

ORDENANCES REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI OR24 29/31

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA 24

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I ALTRES TARIFES DE SERVEIS VINCULATS
Perfil analític 1L
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd i amoni)

38,44 €

Perfil analític 2L
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd, amoni, cianurs totals, carbonats,
bicarbonats, arsènic, crom total, mercuri, plom, potassi, fenols, cadmi i crom VI*)

148,93 €

Perfil analític 3L
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd, carboni orgànic total, amoni, carbonats,
bicarbonats, cianurs totals, arsènic, crom total, mercuri, plom, potassi, fenols, fluorurs,
nitrats, nitrits, sulfats, sulfurs, alumini, bari, bor, coure, ferro, manganès, zenc, antimoni,
níquel, seleni, cadmi, magnesi, sodi, cadmi, AOX, hidrocarburs totals i crom VI*)

510,63 €

ANALÍTICA DE LIXIVIATS DE LES CEL.LES SENSE EXPLOTACIÓ:
Perfil analític 1C
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd i amoni)

38,44 €

Perfil analític 2C
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd, carboni orgànic total, amoni, carbonats,
bicarbonats, cianurs totals, arsènic, crom total, mercuri, plom, potassi, fenols, fluorurs,
nitrats, nitrits, sulfats, sulfurs, alumini, bari, bor, coure, ferro, manganès, zenc, antimoni,
níquel, seleni, calci, magnesi, sodi, cadmi, AOX , hidrocarburs totals i crom VI*)

499,16 €

ANALÍTICA D'AIGUA TRACTADA:
Perfil analític 1AT
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd i amoni)

38,44 €

ANALÍTICA D'AIGÜES PLUVIALS DE LA BASSA DE RECOLLIDA I ANALÍTICA DE LA RIERA (amunt i avall):
Perfil analític 1AP
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd, MES i amoni)

45,68 €

ANALÍTICA DE LIXIVIATS DE FANG DE DEPURADORA (ELUAT):
Perfil analític 1F
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd, amoni, cianurs totals, sulfats i sulfurs)

96,49 €

Perfil analític 2F
(comprèn pH, conductivitat, clorurs, DQOd, amoni, cianurs totals, arsènic, crom total,
mercuri, plom, potassi, fenols, sulfats, sulfurs, coure, ferro, zenc, calci, magnesi, sodi,
cadmi, AOX i crom VI*)

295,11 €

PRESA DE MOSTRES:
Desplaçament i presa de mostres a l'abocador

31,13 €

PARÀMETRES ADDICIONALS:

2022

Hidrocarburs totals

29,44 €

Crom VI

25,13 €
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Observacions sobre les tarifes d’analítiques de piezòmetres i lixiviats:

Preus sense impostos, cànons o taxes.
(*) Només és determinarà el Crom VI en els perfils analítics 2P, 3P, 2C, 2L, 3L i 2F si és detecta Crom total.

(**) Només és determinaran els Hidrocarburs totals en el perfil analític 3P si el valor de TOC és superior a 15
mg/l.

D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació del present annex, va ser
aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 17 de febrer de
2017, elevada de forma automàtica a definitiva per falta d’al·legacions en el
període d’informació pública i publicada en el BOP del dia 2 de maig de 2017.

2022
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 REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU
PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS EN EL MUNICIPI DE REUS
ÍNDEX
Article 1r. Fonament i règim jurídic
Article 2n. Objecte
Article 3r. Fet imposable
Article 4t. Obligats al pagament
Article 5è. Naixement de l’obligació
Article 6è. Tarifa
Article 7è. Gestió, recaptació i afectació
Article 8è. Formes de pagament
Article 9è. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa
Article 10è. Intervenció de la Comissió de Preus
Disposició final
DILIGÈNCIA
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 Article 1r. Fonament i Règim Jurídic

En ús de les facultats contingudes pels articles 31.3, 133.2 i 142 de la Constitució,
l'article 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 20.6 en relació amb els
articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la disposició addicional primera
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, aquest Ajuntament
estableix la prestació patrimonial no tributària per la prestació del servei de
transport públic urbà en el municipi de Reus
 Article 2n. Objecte
És objecte de la present Ordenança la regulació de la prestació patrimonial de
caràcter públic no tributari per la prestació del servei de transport col·lectiu públic
urbà de viatgers en el municipi de Reus.
Aquest servei, és titularitat de l’Ajuntament de Reus, el presta i gestiona en règim
de dret privat l’empresa municipal REUS TRANSPORT PÚBLIC SA (en endavant
l’Empresa), de conformitat amb allò que preveu la legislació vigent i li és
d’aplicació el Reglament Regulador del Servei del Transport Públic Urbà de viatgers
de la ciutat de Reus, vigent.
 Article 3r. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de les prestacions patrimonials regulades per aquesta
ordenança, la prestació per part de l’Empresa dels serveis de transport col·lectiu
públic urbà de viatgers en el municipi de Reus.
 Article 4t. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de la present contraprestació els qui es beneficiïn dels
serveis o activitats, prestats per la utilització del transport públic col·lectiu de
viatgers establert dins del terme municipal o sol·licitin l'adquisició dels
corresponents títols als punts de vendes habilitats
Són substituts dels obligats al pagament, en el supòsit que utilitzin els serveis els
menors d’edat o incapacitats, les persones que legalment tinguin la pàtria potestat
o els seus representants legals.
No estaran obligats al pagament els menors de 4 anys, sempre que no ocupin
seient, d’acord amb el previst el Reglament del servei del transport públic urbà.

2022

ORDENANCES REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI

OR25 1/7

AJUNTAMENT DE REUS
ORDENANÇA 25

22
ÀREA D’HISENDA

Cr Sant Llorenç, 25 43201 Reus
www.reus.cat

REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU PÚBLIC URBÀ DE VIATGERS EN EL MUNICIPI DE REUS

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o
l’activitat no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import
corresponent, en cas que efectivament s’hagi abonat i l’empresa no disposi d’un
servei alternatiu.
 Article 5è. Naixement de l’obligació

L’obligació de satisfer la tarifa a l’Empresa neix en el moment en què es sol·licita o
se’n fa ús de la prestació del servei objecte d’aquesta Ordenança.
 Article 6è. Tarifa
Per poder utilitzar el servei cal disposar d’un títol de transport validat. Es poden
utilitzar els bitllets senzills o qualsevol de les modalitats de targetes de transport
vigents.
La quota que correspon abonar als usuaris del servei públic es detalla a
continuació (tarifes amb IVA inclòs):
1.- Bitllets:

a)
Bitllet senzill: 1,30 euros.
b)
Bitllet aeroport: 3,00 euros.
Aquests bitllets autoritzen a la realització d’un viatge en dies feiners o festius.
2.- Títols de transport amb suport targeta:
a) Targeta de 10 viatges (T10): 8 euros.
Aquesta targeta és multipersonal.
Destinada a aquells usuaris que utilitzen d’una forma habitual el servei.
Permet efectuar 10 viatges en un interval de 90 dies, i transbord gratuït entre
línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges
cadascuna.
El preu del suport és de 2,15 euros.
Es pot adquirir i efectuar la corresponent recàrrega en els punts de venda
distribuïts per tota la ciutat autoritzats per l’Empresa i mitjançant altres
ubicacions o sistemes que estableixi Reus Transport Públic
b) Targeta T-10/30: 7 euros.
Aquesta targeta és personal i intransferible (no porta fotografia).
Destinada a aquells usuaris amb un ús intensiu del servei.
Permet efectuar 10 viatges en un interval de 30 dies i transbord gratuït entre
línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cada
una.
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El preu del suport és de 2,15 euros.
Es pot adquirir i efectuar la corresponent recàrrega en els punts de venda
distribuïts per tota la ciutat autoritzats per l’Empresa i mitjançant altres
ubicacions o sistemes que estableixi Reus Transport Públic.
c) Targeta T-MES: 30,00 euros.
Aquesta targeta es personal i intransferible (no porta fotografia).
Permet efectuar viatges il·limitats en el termini màxim de 30 dies
consecutius des de la primera validació.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 2 recàrregues.
El preu del suport és de 2,15 euros.
Es pot adquirir i efectuar la corresponent recàrrega en els punts de venda
distribuïts per tota la ciutat autoritzats per l’Empresa i mitjançant altres
ubicacions o sistemes que estableixi Reus Transport Públic

d) Targeta T-365: 270,50 euros.
Aquesta targeta es personal i intransferible (porta fotografia).
Destinada a aquells col·lectius que fan un ús intensiu del transport urbà, té
caràcter anual.
Permet efectuar viatges il·limitats en el termini màxim de 365 dies
consecutius des de la primera validació.
Aquest import es podrà fraccionar en dos pagaments, el 50% en el moment
de formalitzar el contracte i l’altre 50% al cap de mig any. El titular haurà de
facilitar a l’Empresa un número de compte corrent on efectuar el càrrec.
El preu del suport es de 2,15 euros en cas de compra, de 6 euros en cas de
pèrdua, i es gratuït en cas de robatori amb denúncia.
Es pot adquirir a les oficines de l’Empresa i mitjançant altres ubicacions o
sistemes que estableixi Reus Transport Públic
e) Targeta T- MES FN/FM règim general: 24 euros.
Aquesta targeta és personal e intransferible, està destinada a aquells usuaris
que formin part d’una família nombrosa o família monoparental en règim
general en els termes continguts a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de
protecció a les famílies nombroses.
Permet efectuar viatges il·limitats en el termini màxim de 30 dies
consecutius des de la primera validació.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 2 recàrregues,
El preu del suport es de 2,15 euros en cas de compra, de 6 euros en cas de
pèrdua, i és gratuït en cas de robatori amb denuncia.
Es pot adquirir a les oficines de l’Empresa aportant el carnet de família
nombrosa o monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquestes
targes s’hauran de renovar cada any. Es pot efectuar la corresponent
recàrrega en els punts de venda distribuïts per tota la ciutat autoritzats per
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l’Empresa i mitjançant altres ubicacions o sistemes que estableixi Reus
Transport Públic.

f) Targeta T-MES FN/FM règim especial: 15 euros.
Aquesta targeta és personal e intransferible (porta fotografia).
Destinada a aquells usuaris que formin part d’una família nombrosa o
família monoparental en règim especial en els termes continguts a la Llei
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
Permet efectuar viatges il·limitats en el termini màxim de 30 dies
consecutius des de la primera validació.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 2 recàrregues,
El preu del suport es de 2,15 euros en cas de compra, de 6 euros en cas de
pèrdua, i és gratuït en cas de robatori amb denúncia.
Es pot adquirir a les oficines de l’Empresa aportant el carnet de família
nombrosa o monoparental que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquestes
targes s’hauran de renovar cada any. Es pot efectuar la corresponent
recàrrega en els punts de venda distribuïts per tota la ciutat autoritzats per
l’Empresa i mitjançant altres ubicacions o sistemes que estableixi Reus
Transport Públic.
g) Targeta JOVE: 6,30 euros.
Aquesta targeta és personal e intransferible (porta fotografia).
Destinada a aquells usuaris de edats des dels 12 fins els 30 anys inclosos,
que consten empadronats al municipi de Reus.
Permet efectuar 10 viatges en un període no superior a 90 dies, i efectuar
transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cada
una.
El preu del suport es gratuït, però en cas de pèrdua per segona vegada
costarà 2 euros.
Es pot efectuar la corresponent recàrrega en els punts de venda distribuïts
per tota la ciutat autoritzats per l’Empresa i mitjançant altres ubicacions o
sistemes que estableixi Reus Transport Públic
Es pot adquirir i efectuar la corresponent recàrrega en el casal de joves,
(actualment carrer de Castellvell 24.)
h) Targeta DAURADA: gratuïta.
Aquesta targeta és personal e intransferible (porta fotografia)
Destinada a aquells usuaris jubilats majors de 65 anys que consten
empadronats al municipi de Reus.
Aquesta targeta és vàlida a partir de la data d’expedició.
Cal validar la targeta en cada ús.
Es pot sol·licitar i adquirir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de
l’Ajuntament de Reus.
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i) Targeta T10SSD tarifa reduïda: 4,70 euros.
Aquesta targeta és personal e intransferible (porta fotografia)
Destinada a aquells usuaris que tenen reconegut un % de discapacitat major
o igual al 33%, o aquells usuaris que reuneixen els requisits de les bases
establertes pel departament de Benestar de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Reus i que consten empadronats al municipi.
Permet efectuar 10 viatges en un període no superior a 90 dies, i efectuar
transbord gratuït entre línies diferents durant 1 hora i 15 minuts
Cada targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges cada
una, i tindrà una validesa determinada pel departament de Benestar Social
de l’Ajuntament de Reus, que actualment és de 4 anys.
El preu del suport es gratuït, però en cas de pèrdua costarà 6 euros.
Es pot efectuar la corresponent recàrrega en els punts de venda distribuïts
per tota la ciutat autoritzats per l’Empresa i mitjançant altres ubicacions o
sistemes que estableixi Reus Transport Públic
Es pot sol·licitar la targeta a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de
Reus, aportant la documentació acreditativa.
Es pot adquirir a les oficines de l’Empresa.
j) Targeta T10SS: gratuïta.
Aquesta targeta es personal e intransferible (porta fotografia).
Destinada a aquells usuaris que tenen reconegut un % de discapacitat major
o igual al 33%, o aquells usuaris que reuneixen els requisits de les bases
establertes pel departament de Benestar de Serveis Socials de l’Ajuntament
de Reus i que consten empadronats al municipi.
Aquesta targeta és vàlida a partir de la data d’expedició.
Cal validar la targeta en cada ús i tindrà una validesa determinada pel
departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, que actualment és
de 4 anys.
El preu del suport es gratuït, però en cas de pèrdua costarà 6 euros.
Es pot sol·licitar la targeta a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de
Reus, aportant la documentació acreditativa.
Es pot adquirir a les oficines de l’Empresa.
k) Targeta de 10 viatges T10 Hospital : 7 euros
Destinada al col·lectiu de treballadors del Hospital St. Joan de Reus, que fan
un ús molt important d’aquesta modalitat
Aquesta targeta és personal e intransferible (porta fotografia).
Permet efectuar 10 viatges en un interval de 90 dies, i transbord gratuït entre
línies diferents durant 1 hora i 15 minuts.
Cada targeta emmagatzema com a màxim 5 recàrregues de 10 viatges
cadascuna.
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Es pot efectuar la corresponent recàrrega en els punts de venda distribuïts
per tota la ciutat autoritzats per l’Empresa i mitjançant altres ubicacions o
sistemes que estableixi Reus Transport Públic,
Es pot adquirir a l’Hospital St. Joan de Reus.
l) Targeta TGRUP: 0,66 euros per viatge
Destinada a les escoles per a efectuar sortides amb grups d'alumnes, i
permet efectuar l’anada i tornada fins l’escola.
El servei de lliurament, renovació, o reposició per pèrdua, deteriorament, etc
d’una targeta.
m) Altres títols gratuïts:
Es preveu també la possibilitat d’emetre títols de viatges gratuïts dirigits amb
motiu d’esdeveniments d’interès general per la ciutat (fires, exposicions,
etc.)
 Article 7è. Gestió, recaptació i afectació
Correspondrà a l’empresa la gestió i recaptació de les prestacions patrimonials
publiques no tributàries regulades en aquesta ordenança, i els imports recaptats
formaran part dels seus ingressos.
 Article 8è. Formes de pagament
Correspon a l’Empresa la realització de les gestions oportunes per la correcta
aplicació d’aquesta ordenança. El pagament s’efectuarà:
a) En el moment de la sol·licitud de l’usuari del corresponent bitllet o
passatge, el qual li faculta pel recorregut que s’especifiqui. El preu dels
bitllets ordinaris individuals s’abonarà directament a l’autobús amb les
monedes metàl·liques de 1 i 2 euros, i amb les de 1,2,5,10,20 i 50
cèntims d’euro, admetent-se paper moneda exclusivament de 5 euros.
L’empresa podrà autoritzar en qualsevol moment altres mitjans de
pagament
b) En el moment de la sol·licitud dels corresponents títols o targetes de
transport, a les oficines de gestió facultades o autoritzades a tal efecte
per Reus Transport Públic S.A.
 Article 9è. Establiment i modificació de les quanties de la tarifa
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El Consell d’Administració de l’Empresa aprovarà inicialment una proposta de
tarifes, que serà traslladada a l’Ajuntament per la seva aprovació definitiva.
 Article l0è. Intervenció de la Comissió de Preus

En aplicació de l’ordenament en matèria de política de preus, la resolució
municipal pel que fa al servei de servei de transport col·lectiu públic urbà de
viatgers en el municipi de Reus, juntament amb l’estudi econòmic i la
documentació complementària que calgui, s’ha d’elevar a la Comissió de Preus de
Catalunya a fi que, en exercici de la funció que li pertoca, emeti el pronunciament
corresponent.
 Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la
Província, i es començarà a aplicar a partir de l’esmentat dia. Pel que fa a la
vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o derogada.
 D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la present Ordenança, que consta de
10 articles, i una disposició final, va ser aprovada definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del dia 18 de febrer de 2022 i publicada en el BOP el dia
20 d’abril de 2022.
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