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Ordenança fiscal núm. 3.2 

TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL PER OBRES, ELEMENTS PUBLICITARIS, 
ENTRADES DELS VEHICLES A TRAVES DE LES 
VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA. 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, els articles 6.1 i 8. 1a.) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del 
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès estableix la 
taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, de 
conformitat amb allò establert a l’article 20 en relació a l’article 24.2, ambdós de 
l’esmentada Llei reguladora de les Hisendes Locals.  

Article 2. Fet imposable i obligació de contribuir  

2.1. Fet Imposable  

Constitueix el fet imposable la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic municipal, quan l’esmentat aprofitament produeixi restriccions a l’ús públic o 
tingui per finalitat un benefici particular, encara que no concorri aquesta restricció. Als 
efectes d’aquesta ordenança, els usos i aprofitaments de la via pública i altres terrenys 
i equipaments d’ús públic es classificaran en els següents grups: 

GRUP I – Ocupació temporal de la via pública i terrenys d’ús públic per l’execució 
d’obres (vorera, asfalt, etc.)  . 

GRUP II.- Ocupació temporal de la via pública  i terrenys d’ús públic amb elements 
auxiliars d’obra . 
GRUP III.- Reserves provisionals d’estacionament  per càrrega i descàrrega, 
estacionament de maquinària i talls de carrer 
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GRUP IV – Ocupació temporal de terrenys de domini públic  o d’ús públic amb 
elements publicitaris.  

GRUP V.- Ocupació temporal de terrenys de domini públic o d’ús públic amb horts 
urbans. 

GRUP VI – Reserves per a l’entrada de vehicles a edificis o terrenys a traves de la via 
pública, reserves d’ estacionaments vinculats a establiments mèdics i farmacèutics. 

GRUP VII.- Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o 
utilització de caixers automàtics de les entitats bancàries o comercials o altres 
instal·lacions anàlogues. 

2.2. Obligació de contribuir  

1.Aquesta taxa es meritarà en el moment que s’iniciï la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic municipal, encara que no s’hagi sol·licitat o 
obtingut la corresponent llicència o autorització, sempre que l’ocupació i/o aprofitament 
siguin legalitzables i sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se de 
les infraccions eventualment comeses.  

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

Article 3. Subjectes passius i responsables  

3.1. Estan obligats al pagament de les taxes com a contribuents, les persones físiques 
o jurídiques següents: a) Els titulars de llicències o autoritzacions per ocupar el domini 
públic municipal. b) Els propietaris o usufructuaris dels edificis o terrenys que utilitzin la 
vorera per entrar-hi els vehicles mitjançant gual, per reserva d’aparcament per càrrega 
o descàrrega. c) Els titulars de les llicències d’obres que necessitin gual reserva i 
qualsevol altres tipus d’ocupació de vorera, calçada o terreny d’ús públic. d) Els que en 
general gaudeixin, utilitzin i aprofitin especialment el domini públic local en benefici 
particular, conforme els supòsits previstos en l’article 20.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.  

3.2. Responsables 1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del 
subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les que es refereixen l’article 42 de 
la Llei general tributària. 2- Seran responsables subsidiaris les persones físiques i 
jurídiques, amb el supòsit i abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 
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Article 4. Beneficis fiscals 

4.1. Exempcions 
Estan exempts del pagament dels drets assenyalats en la present ordenança els 
aprofitaments inherents als serveis públics relatius a la seguretat ciutadana i defensa 
nacional o els de les comunicacions que explotin l’Estat, les Comunitats Autònomes i 
les Entitats Locals. Estaran exempts de pagament de la taxa per la utilització privativa 
o aprofitament especial de la via pública i de carrers d’ús públic la reserva 
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, que s’atorgui mitjançant llicència 
municipal en compliment dels articles 69 i 162 de l’ordenança de convivència 
ciutadana. Estan exempts del pagament dels drets assenyalats els ens dependents de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Aquesta exempció no els eximeix de 
comunicar l'ocupació de la via pública per tal de poder gestionar la disponibilitat 
d'espai, els tipus d'activitats i freqüència en la que es produeixen. En cas que el 
sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a l’ocupació de la via pública estarà 
exempt de pagament. 
4.2.- Bonificacions de la taxa. 

Podran gaudir d’una bonificació del 100 % de la taxa, prèvia la corresponent sol·licitud 
i acreditació : 

1. Les ocupacions d’espais d’ús públic motivades pels subministraments 
energètics a instal·lacions afectes al serveis sanitaris-assistencials públics.  

2.  Les d’entitats i associacions sense finalitat de lucre en que l’objectiu de la 
instal·lació d’elements i suports publicitaris no siguin amb fins de promoció comercial 
quedaran exemptes en l’aplicació de la tarifa per a la instal·lació d’elements o suports 
publicitaris en domini públic (supòsits especificats en l’article 6).   

3. Les empreses o comerços del municipi que sol·licitin la instal·lació d’elements o 
suports publicitaris en domini públic (supòsits especificats a l’article 6) tindran una 
bonificació del 10 per cent sobre la tarifa aplicable.  
 
Article 5. Quota tributària 
 
 La quota tributària es determinarà segons els casos, en una quantitat resultant 
d’aplicar una tarifa o en altres d’una quantitat fixa assenyalada a l’efecte. Aquesta 
determinació es fa segons el grup de classificació que fa referència l’article 2n. 
d’aquesta ordenança. 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
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TARIFES : 
 

GRUP I – OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA 
PÚBLICA I TERRENYS D’US PUBLIC PER A 
L’EXECUCIÓ D’OBRES (VORERA, CALÇADA,  I 
ALTRES)  
 

 
Mòdul 

 

TARIFA 1: Execució de rases i cales 
 
Ocupació temporal de l’espai públic en l’execució de 
rases i cales al domini públic.  

-duració mínima 1 mes-                                                 
 
                                                                

Per amplades superiors a 1m s’aplicarà la tarifa 2 
d’aquest grup I. 

 

Per mes o fracció 
 

(cada fracció afegida 
serà d’1 mes mínim) 

 
12,02 € / m 

      
Quota mínima    30 € 

     Quota màxima 500 € 
 

 

TARIFA 2: Execució d’altres tipus d’obres 
 

Ocupació provisional de l’espai públic en l’execució 
d’altres tipus d’obra (armaris, arquetes, cambres i 
passatges subterranis, transformadors, cables, sondeigs 
d’exploració, i altres).  

 
 
-duració mínima 1 mes- 

 

Per mes o fracció 
 

(cada fracció afegida 
serà d’1 mes mínim) 

 
12,02 € / m2 

 
     Quota mínima    30 € 

       Quota màxima 500 € 
 
 
 
  
GRUP II - OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA VIA 
PÚBLICA I TERRENYS D’US PUBLIC AMB 
CONTENIDORS, SACS DE RUNA I ELEMENTS 
AUXILIARS D’OBRA.  

 
Mòdul 

 

TARIFA 1: Contenidors i sacs de runa   
 

Ocupació o reserva especial transitòria de la via 
pública i ocupació de terrenys públics amb:  
- duració mínima 7 dies- 
 
 

 
Per cada 7 dies o fracció 

 

   
 

1.1.- Contenidors estàndards (3,5mx2m)  
 

22,00 € / unitat 

      1.2.- Contenidors més grans  
 

3,50 € / m2  

      1.3.- Sacs de runa 
 

14,00 € / unitat 
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TARIFA 2: Tancaments d’obra i bastides/elevadors 

 

Ocupació o reserva especial temporal de la via 
pública i ocupació de terrenys públics amb:  

- duració mínima 15 dies- 
 
 

 
 

Per cada 15 dies o fracció 
(cada fracció afegida serà 
d’15 dies mínim) 

 

       
2.1.- Tancaments d’obra per motius de seguretat en 
l’execució d’obres 
 

 
12,02 € / m  

       
2.2.- Bastides per l’execució d’obres 
 

 
 12,02 € / m2  

 
2.3.- Elevadors amb cistella per actuacions en        
façana i coberta (total metres façana o coberta) 

 

 
 

12,02 € / m 

 
TARIFA 3: Elevadors-plataforma i camió-grua 
(ploma) 
 
Ocupació o reserva especial temporal de la via 
pública i ocupació de terrenys públics amb: (no 
estacionaments) 
       -unitat mínima 2 hores- 
 

 
 
 
 

Per 2 hores o fracció 

 
3.1.- Elevadors per mudances i similars  
 

 
2,58 € / m2 

 
3.2.- Camió grua (ploma) o altres, per operacions de 
càrrega i descàrrega 
 

 
2,58 € / m2 

 

TARIFA 4: Grues fixes (grua torre), sitges i 
assimilats 

 

Ocupació o reserva especial temporal de la via 
pública i ocupació de terrenys públics amb:  

-unitat mínima 1 dia- 
 

 

Per cada 1 dia o fracció 
 

(cada fracció afegida serà 
d’1 dia mínim) 

 

         
4.1.- Grues torre utilitzats per les obres, per l’ascens i 
descens de material, amb la base a la via pública.  

 

 
9,92 € / m2 

 

          
4.2.- Grues torre, en terreny privat, utilitzades en la 
construcció que el braç o ploma ocupi, en el seu 
recorregut, la volada de la via pública. 

 

 
9,92 €  

 
4.3.- Sitges i altres instal·lacions fixes  
 

 
9,92 € / m2 

 



 
 
 

ORDENANCES FISCALS 2020 
 
 

 6

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUP III - RESERVES PROVISIONALS 
D’ESTACIONAMENT  PER CÀRREGA I 
DESCÀRREGA, ESTACIONAMENT DE 
MAQUINÀRIA I TALLS DE CARRER 
 

 
Mòdul 

 
TARIFA 1 : Reserva provisional  d’estacionament 
per càrrega i descàrrega de materials d’obra davant 
de l’obra de construcció, de reformes o enderrocs 
d’immobles  per metre. 
(sense tall de carrer). 
 

 -Duració mínima 15 dies - 

 
Per cada 15 dies o fracció 

i metre lineal 
 

  
 

9,36 € / m 
 

 
TARIFA 2 : Reserva provisional d’estacionament 
per a la càrrega i descàrrega de qualsevol tipus de 
material o mercaderia no vinculada a una obra amb 
inclusió d’elevadors per mudances . 
(sense tall de carrer). 
       

 
Per 2 hores o fracció 

 
 

5,16 € / m 

 
TARIFA  3.- Reserva provisional d’estacionament 
de vehicles i/o maquinària vinculats a una obra o 
instal·lació (retroexcavadores, generadors, 
compressors, martells elèctrics i altres) per dia i metre 
lineal. 
 

 
Per dia i metre lineal 

 
10 € / m 

 
TARIFA 4 : Tall de carrer 
 

Tall de carrer de domini públic en general per 
mudances, obres, actes i altres. 

-duració mínima 2 h.- 
 

 
Per cada 2 hores o 
fracció (cada fracció 
afegida serà de 2 h. 
mínim) 

4.1.- Vies principals (1): 
Per 2 hores 
Per cada 2 hores o fracció de més d’ocupació 
 

 
148,59 €                       
83,49 € 

4.2.- Altres vies (2) :  
Per 2 hores 
Per cada 2 hores o fracció de més d’ocupació 
 

 
97,90 €  
54,97 €  
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(1) D'acord amb les característiques del municipi i els fluxos de circulació, són 

considerades vies principals, als efectes de  tall de circulació, les següents: 
Penedès, Priorat, Ronda Egara, Av. Can Pallàs, Ronda Arraona, Av. De Camí 
del Mas, Vallcorba, Av. Pau Casals, Av. Antoni Gaudí, Av. Del Vallès, Av. 
Països Catalans, Castanyers, de la Plana, del Prat, Pag. De Can Barra, 
Llaurador, Eivissa, Mallorca, Menorca, Estrella, Narcís Monturiol, Duran i 
Reynals, Marià Cubí, Pau Vila, Antoni Forrellad, Baix Riera i Pg. del Ferrocarril. 

 
(2) La resta de vies públiques del municipi. 

 
 

GRUP IV – OCUPACIÓ TEMPORAL DE TERRENYS DE 
DOMINI PÚBLIC  O D’ÚS PÚBLIC AMB ELEMENTS 
PUBLICITARIS.  
 

 
Mòdul 

1.- Cartelleres comercials i/o publicitàries per superfície 
publicitària  útil. 

0,11 € m2 /dia 

2.- .- Cartelleres comercials i/o publicitàries per superfície 
publicitària il·luminada útil. 

0,14 € m2 / dia 

3.- Sistemes electrònics comercials per superfície ocupada 0,14 € m2 / mes 

4.- Vehicles publicitaris estacionats en via pública o terrenys 
d’ús públic per superfície ocupada 

 
1,24 € m2/ dia 

5.- Banderoles per campanyes publicitàries i/o comercials, 
per banderola i dia (*) 

 
0,04 € / unitat / dia 

6.- Pancartes publicitàries i/o comercials per pancarta i dia 1,50 €  /unitat / dia 

7.-Totems Publicitaris per unitat i duració mínima 7 dies . La 
renovació és farà per terminis mínims de 7 dies 

1,56 € / unitat/ 7 dies o 
fracció. 

 

GRUP V - OCUPACIÓ TEMPORAL DE 
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC O 
D’ÚS PÚBLIC AMB HORTS URBANS. 
 

 
Mòdul 

Cessió ús temporal terrenys municipals 
destinats a horts urbans;  
cànon anual per m2 de superfície . 
 

 
3,45 €  /m2 
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GRUP VI – RESERVES PER A L’ENTRADA DE VEHICLES 
A EDIFICIS O TERRENYS A TRAVES DE LA VIA PÚBLICA, 
RESERVES D’ ESTACIONAMENTS VINCULATS A 
ESTABLIMENTS MEDICS I FAMACEUTICS. 

 
Mòdul 

TARIFA 1.- RESERVES PER A L’ENTRADA A 
APARCAMENTS PRIVATS 

 

1.1.- Reserva sense limitació horària :  

1.1.1.- Fins a 4 metres lineals per any        23,39 € / any 

1.1.2.- Per cada metre o fracció  més          6,64 € / any 

1.2.- Contragual:  

1.2.1.- Fins a 4 metres lineals per any        23,39 € / any 

1.2.2.- Per cada metre o fracció  més          6,64 € / any 

TARIFA 2.- RESERVES PER A L’ENTRADA A 
APARCAMENTS PÚBLICS I PRIVATS COMUNITARIS 

 

Aparcaments públics sense limitació horària amb una 
capacitat màxima de 15 vehicles 

 

2.1.- Fins a 4 metres lineals per any        48,40 € / any 

2.2.- Per cada metre o fracció  més        12,16 € / any 

Aparcaments públics sense limitació horària amb una 
capacitat de 16 vehicles o més 

  

2.3.- Fins a 4 metres lineals per any        58,07 € / any 

2.4.- Per cada metre o fracció  més        14,59 € / any 

Aparcaments privats comunitaris sense limitació horària 
amb una capacitat màxima de 15 vehicles 

 

2.5.- Fins a 4 metres lineals per any        35,79 € / any 

2.6.- Per cada metre o fracció  més        10,16 € / any 

Aparcaments privats comunitaris sense limitació horària 
amb una capacitat de 16 vehicles o més 

  

2.7.- Fins a 4 metres lineals per any        42,94 € / any 

2.8.- Per cada metre o fracció  més        12,19 € / any 
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TARIFA 3.- RESERVES PER A L’ENTRADA DE VEHICLES 
A LES OBRES  

 

Gual provisional d’obres per cada mes o fracció i per cada 
metre lineal i ( mínim 5 m.) 
(La senyalització va a càrrec del sol·licitant d’acord amb les directrius de 
la Policia Local) 

          6,00 € /m2 

TARIFA 4.- RESERVES D’ESTACIONAMENTS VINCULATS 
A ESTABLIMENTS MEDICS I FARMACÈUTICS. 
 

      250 € / plaça 5 m 

 
 

GRUP VII - APROFITAMENT I/O OCUPACIÓ DEL DOMINI 
PÚBLIC DERIVAT DE LA INSTAL·LACIÓ O UTILITZACIÓ 
DE CAIXERS AUTOMÀTICS DE LES ENTITATS 
BANCÀRIES O COMERCIALS O ALTRES 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 

 
Mòdul 

Ocupació terrenys municipals i aprofitament especial derivat 
de caixers i/o bústies permanents 

 
         

4.1.- Caixers i instal·lacions anàlogues carrers vies principals                150  € / any 
4.2.- Caixers i instal·lacions anàlogues resta de carrers                 110 €  / any   

 
(1) D'acord amb les característiques del municipi i els fluxos de circulació, són 
considerades vies principals, als efectes de  tall de circulació, les següents: Penedès, 
Priorat, Ronda Egara, Av. Can Pallàs, Ronda Arraona, Av. De Camí del Mas, 
Vallcorba, Av. Pau Casals, Av. Antoni Gaudí, Av. Del Vallès, Av. Països Catalans, 
Castanyers, de la Plana, del Prat, Pag. De Can Barra, Llaurador, Eivissa, Mallorca, 
Menorca, Estrella, Narcís Monturiol, Duran i Reynals, Marià Cubí, Pau Vila, Antoni 
Forrellad, Baix Riera i Pg. del Ferrocarril. 

 
(2) La resta de vies públiques del municipi. 

 
Article 7 – Normes particulars d’aplicació de les tarifes .  
Quan la utilització privativa o I'aprofitament especial porti aparellada la 
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici 
del pagament de la taxa a que hagués Iloc, estarà obligat al reintegrament del 
cost total de les respectives des peses de reconstrucció o reparació i al dipòsit 
previ del seu import.   

Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia 
igual al valor dels béns destruïts o I'import del deteriorament dels danyats.   

No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions íntegrament a 
que es refereix el present apartat.   
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Article 8.-  Acreditament  
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o I'aprofitament especial, 

moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la 
llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar I'import de la 
taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a procedir al gaudiment de 
I'aprofitament especial esmentat.  

3. Quan s'ha produït I'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, 
I'acreditament de la taxa té lloc en el moment de I'inici d'aquest aprofitament. 

4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en l’ocupació. 

5. No es produirà l’acreditament del tribut si amb un avançament mínim de 72 hores 
l’interessat renuncia a l’ocupació del domini públic. 

 
6. El canvi de localització de l’espai del domini públic quin aprofitament es sol·licita no 

produirà una nova liquidació de la taxa sempre que es sol·liciti amb un avançament 
mínim de 72 hores. 

Article 9 – Període impositiu  
1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 

coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període 
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 

passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import 
satisfet. 

 
Article 10 – Règim de declaració d’ingrés 
1.   La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 

a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
 

 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives 

a varis exercicis. 
 
2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol 

detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà 
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
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Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 
elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute.  

 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell 

moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi 
abonaré. 

 
4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 

pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el 
qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, 
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre 
el pagament en entitat bancària col·laboradora. 

 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal. 

 
5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 

venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat 
anterior al de l’acreditament. 

 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En 

aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del 
període de pagament voluntari. 

 
Article 11. Notificacions de les taxes 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 

primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el 
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel 
termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de 
cobrament. 
 

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 

 
Article 12. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 
General Tributària i  l’Ordenança General. 
 
Article 13 – Gestió per delegació  

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
I'Administració delegada. 
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d'aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme I'Organisme de 
Gestió  Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió deIs ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 

 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors. 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió extraordinària i urgent de data 22 
d’octubre de 2019 i publicada en el BOP del dia 25 d’octubre de 2019, començarà a 
regir el dia 1r de l’any 2020 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 


