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1. La tramitació d'expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es 
procurarà també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l'accés a 
la informació administrativa. 
 
2. L’Alcalde podrà delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions 
administratives, llevat els supòsits en què legalment s’hagi prohibit la delegació. 
 
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a 
la tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les 
comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions de 
gestió i recaptació delegades en la Diputació de Girona, els interessats que disposin de 
certificat digital, clau concertada o altres mitjans reconeguts com acreditatius de la seva 
identitat, podran fer per Internet consultes i tràmits personalitzats en les condicions 
previstes per XALOC. 
 
4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits 
que estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les 
resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes , les resolucions o els acords que 
constin en els sistemes d’informació de XALOC, mitjançant la utilització del sistema de 
signatura amb certificat d’aplicació corporativa. 
 
 
ARTICLE 4 - Comunicacions informatives i consultes tributàries 
 
1. Els diferents serveis de l’Ajuntament informaran els contribuents que ho sol·licitin dels 
criteris administratius existents per a l’aplicació de la normativa tributària. 
 
2. Les sol·licituds formulades verbalment, es respondran d’igual forma. En els casos en 
què la sol·licitud es formulés per escrit, es procurarà que el contribuent expressi amb 
claredat els antecedents i circumstàncies del cas, així com els dubtes que li susciti la 
normativa tributària aplicable. 
 
3. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini 
establert per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres 
obligacions tributàries, s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la 
presentació. 
 
4.- La contestació a les consultes tributàries escrites tindrà efectes vinculants per a 
l’Ajuntament. Els criteris expressats en l’esmentada contestació s’aplicaran al consultant i 
a altres obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies 
reals i aquelles objecte de consulta. 
 
5.Si la sol·licitud d’informació es refereix a una matèria reglamentada a les Ordenances, o  
en circulars internes municipals, o bé es tracta d’una qüestió la resposta de la qual es 
dedueix indubitadament de la normativa vigent, el Servei receptor de la consulta podrà 
formular la resposta. En altre cas, es respondrà des de la Secretaria de l’Ajuntament. 
 
6. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva 
deguda identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença 
personal. Quan l’interessat es relacioni amb l’Administració per mitjans telemàtics, podrà 
identificar-se utilitzant el certificat digital que acrediti la seva identitat. 
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Les sol·licituds dels contribuents relatives a la identificació dels responsables de la 
tramitació o resolució dels procediments, es dirigiran a l’Alcaldia. 
 
ARTICLE 8 - Al·legacions i tràmit d’audiència a l’interessat 
 
1. Quan els contribuents formulin al·legacions i presentin documents abans del tràmit 
d’audiència, es tindrà en compte uns i altres al redactar la corresponent proposta de 
resolució, fent expressa menció de les circumstàncies de la seva aportació en els 
antecedents d’aquesta. 
 
2. En els procediments d’inspecció, es donarà audiència a l’interessat en els terminis 
previstos en la Llei General Tributària i en el Reglament General de la Inspecció dels 
Tributs. 
En el procediment de gestió, es donarà tràmit d’audiència quan, per a l’adopció de la 
resolució administrativa, es tingui en compte fets o dades diferents dels aportats per 
altres administracions o per l’interessat. 
 
3. Especialment, podrà prescindir-se del tràmit d’audiència quan es tracti de rectificar 
errors aritmètics deduïts dels fets i documents presentats pel contribuent, així com en el 
supòsit de liquidació dels recàrrecs dels articles 27 i 28 de la Llei General Tributària. 
En les resolucions dictades en aquells procediments en els que no hagi resultat necessari 
tràmit d’audiència, es farà constar el motiu legal de la no realització. 
Amb caràcter general, el termini d’audiència serà de 10 dies. 
 
ARTICLE 9 - Registres 
 
1. Podran presentar-se pels interessats escrits adreçats a l’Ajuntament per qualsevol dels 
medis següents: 
 
a) En el Registre General Municipal 
b) En qualsevol registre de les Administracions estatal o autonòmica, i també de la local 
si, en aquest cas, s’hagués subscrit l’oportú conveni 
c) En les oficines de Correus 
d) En les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya en l’estranger 
 
2. Quan, per aplicació de les Ordenances Fiscals, s’hagués de satisfer alguna taxa amb 
motiu de la presentació de sol·licituds i escrits adreçats a l’Administració, la quota 
corresponent es podrà fer efectiva en les oficines municipals, en el moment de presentació 
d’aquells. 
 
3. A l'efecte del còmput de terminis per a dictar resolució s'entendrà data de presentació 
del corresponent escrit la data de recepció en el registre municipal. 
Registrat un document, se li anotarà la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li 
hagi correspost. 
L'encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, procedirà a distribuir els 
documents entre els departaments o òrgans competents per a la seva oportuna 
tramitació. 
Amb referència als assentaments en els llibres del registre, podran expedir-se 
certificacions autoritzades pel Secretari. 
 
4. Quan l’Ajuntament creï el Registre Informàtic, els documents rebuts per via telemàtica 
s’hi registraran sempre que compleixin els requisits establerts en la corresponent resolució 
administrativa. 
 
5. Els escrits d’al·legacions, recursos o altre contingut administratiu, que es presentin en 
les oficines del XALOC, relatius a ingressos la gestió dels quals s’hagi delegat en aquest 
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2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es 
requerirà l'interessat perquè en un termini de deu dies esmeni les anomalies,  i se li 
indicarà que, si no ho fa, se'l tindrà per desistit de la seva petició. 
 
3. Quan es requereixi a un interessat l'aportació de la documentació necessària per a la 
continuïtat del procediment iniciat a instància de part, transcorreguts més de tres mesos 
sense que s'hagi produït el compliment del requeriment de l'administració, es produirà la 
caducitat del procediment, de la qual cosa s'advertirà l'interessat. 
 
4. Els tràmits no essencials per a la continuïtat del procediment que s’han de 
complimentar per part dels interessats, hauran de realitzar-se en el termini de 10 dies a 
partir de la notificació del corresponent acte. 
 
5. Als interessats que no compleixin el que disposa l’apartat anterior, se’ls podrà declarar 
decaiguts en el seu dret al tràmit corresponent continuant amb el procediment; d’altra 
banda s’admetrà l’actuació de l’interessat i produirà els seus efectes legals, si es produeix 
abans o dins del dia que es notifiqui la resolució en la que es tingui per transcorregut el 
termini. 
 
6. La terminació convencional del procediment haurà de ser autoritzada pel Ple. 
 

7. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos municipals 
que hagi de practicar XALOC s’efectuarà en la forma prevista en la seva Ordenança 
General. 
 
ARTICLE 12 - Obligació de resoldre 
 
1. L’Ajuntament està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els 
procediments tributaris, així com a notificar dita resolució expressa. S’exceptua aquest 
deure de resoldre expressament en els casos següents: 
 
- En els procediments relatius a l’exercici de drets que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari. 
- Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats. 
 
El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos, excepte que la normativa 
aplicable fixi un termini diferent. 
 
2. Se senyalen en concret els següents terminis, d’interès particular: 
 
a) El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, es resoldrà en el termini d’un 
mes. Quan no hagi recaigut resolució en termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud. 
b) La concessió de beneficis fiscals en els tributs locals es resoldrà en el termini màxim de 
sis mesos. Si en aquest termini no ha recaigut resolució, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud. 
 
3. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim 
fixat per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima 
l’interessat per entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, 
segons procedeixi i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar. 
 
4. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes 
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la 
Llei General Tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 21 d’aquesta ordenança. 
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públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 
90,00 euros. 

En  cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius 
per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús. 
 
ARTICLE 15 - Calendari fiscal 
 
1. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí oficial de la Província, en el tauler d’anuncis 
i a la seu electrònica. 
 
2. Així mateix, es distribuirà un fulletó informatiu del calendari fiscal i, quan calgui, es 
divulgarà a través dels mitjans de comunicació municipals. 
 
3. Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial de la 
Província, s’inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de cobrament periòdic 
domiciliats. 

 
En el cas que l’Ajuntament titular dels padrons ho aprovi, els obligats tributaris que 
tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic gaudiran d’un 
fraccionament del deute en dos terminis. Les dades de càrrec en compte de cada termini 
figuraran en el calendari de cobrament anual 
 
ARTICLE 16 - Exposició pública de padrons 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà d’un mes, a comptar des de quinze dies 
abans de l’inici dels respectius períodes de cobrament. 
 
2. Les variacions dels deutes i altres elements tributaris originades per l’aplicació de 
modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels tributs, o 
resultants de les declaracions d’alteració reglamentàries que hagi de presentar el subjecte 
passiu, seran notificades col·lectivament, a l'empara d'allò que preveu l'article 102 de la 
Llei general tributària i disposició addicional 14 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
3. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions que porten incorporades, es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un 
mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
4. El recurs de reposició es presentarà davant l’òrgan que ha aprovat el corresponent 
padró. Conseqüentment, en els supòsits en què s’hagi aprovat per l’òrgan competent de 
XALOC, es formularà el recurs de reposició davant aquest òrgan. 
 
5. Tots els interessats que accedeixen a la seu electrònica de XALOC, quan els 
ajuntaments hagin delegat competències de gestió tributària a la Diputació de Girona i 
disposin de signatura electrònica, poden consultar l’expedient, durant el tràmit 
d’informació pública, llevat de les dades excloses de dret d’accés. 
 
La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de XALOC. 
 
CAPÍTOL II - DE VENCIMENT NO PERIÒDIC 
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4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària i per 
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà 
constar aquesta circumstància en l’expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar 
la notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en una hora diferent dins 
dels tres dies següent. En cas que el primer inten de notificació s’hagi realitzat abans de 
les quinze hores, el segon intent s’haurà de realitzar després de les quinze hores i a 
l’inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 

6. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que 
es produeixi l’accés al seu contingut. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
 
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí 
oficial de l’Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb 
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, 
òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser 
notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a 
comptar des del següent al de la publicació a l’anunci al BOE. Quan transcorregut el 
termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els 
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer. 
 
8. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 
3, 4, 5 i 6. 
 
9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Girona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva 
Ordenança General de Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, 
l’Ajuntament enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic del 
contribuent, informant-li de la posada a disposició d’una notificació en la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
11. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendre’s notificada. 
 
12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents ordenances fiscals, 
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els 
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
 
CAPÍTOL IV - CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS 
 
ARTICLE 20 - Sol·licitud 
 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde. 
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5. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la 
modificació de les Ordenances Fiscals serà de dos mesos comptats des del dia següent a  
la data de publicació de la seva aprovació definitiva. 
 
ARTICLE 22 - Revisió d’ofici 
 
1. El Ple de l’Ajuntament podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora 
de la Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes de gestió i recaptació dels ingressos 
de dret públic en els quals concorrin motius de nul·litat de ple dret, en els termes 
establerts a l’article 217 de la Llei General Tributària. 
 
2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
 
a) Per acord de l’òrgan que dictà l’acte. 
b) A instància de l’interessat.  
 
En el procediment s’haurà de concedir audiència a aquells a favor dels quals va reconèixer 
drets l’acte que es pretén anul·lar. 
 
ARTICLE 23 - Declaració de lesivitat 
 
1. En altres casos, diferents del previst a l’article anterior i dels que es refereix l’article 
220 de la Llei General Tributària, l’Ajuntament només podrà anul·lar els seus actes 
declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 
 
2. La declaració de lesivitat correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
3. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 
 
ARTICLE 24 – Revisió d'actes i rectificació d’errors 
 
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi 
que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una 
situació jurídica  particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en 
la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 

 
Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors 
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que 
es va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sense perjudici que els 
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit que 
dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte. 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció 
 
2. Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el 
servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser aprovada pel 
mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació. 
 
CAPÍTOL VI - SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT 
 
ARTICLE 25 - Suspensió per interposició de recursos 
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ARTICLE 26 - Altres supòsits de suspensió 
 
1. Dins del procediment recaptatori, es poden originar altres supòsits de suspensió quan 
s’hagi sol·licitat ajornament dels deutes, o s’hagi interposat terceria de domini. 
 
2. Caldrà paralitzar el procediment quan l'interessat ho sol·liciti si demostra l'existència 
d'alguna de les circumstàncies següents: 
 
a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. 
b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 
 
3. Fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma en via administrativa i 
judicial, no es podrà procedir a l’alienació dels béns i drets embargats en el curs del 
procediment de constrenyiment, llevat que es tractés de supòsits de força major, béns 
peribles, béns en els que existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el 
contribuent sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 
 
4. Quan la recaptació dels ingressos municipals hagi estat delegada en la Diputació de 
Girona la suspensió i si escau paralització del procediment, correspondrà a XALOC. 
 
ARTICLE 27 - Garanties 
 
1.La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent 
quantia: 
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 
inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que 
procedirien en casos d’execució de la garantia. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent 
en el moment de sol·licitar la suspensió i els interessos de demora que generi la suspensió 

2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran 
exclussivament les següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal. 
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca o certificat d’assegurança de caució. 
c) Per a deutes inferiors a 600,- euros, fiança personal i solidària prestada per dos 
contribuents de la localitat de reconeguda solvència. 
d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest 
cas haurà de ser valorada per la Intervenció. 
 
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància de 
part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent 
al·legui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la. 
 
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 36 d’aquesta 
Ordenança. 
 
CAPÍTOL VII - DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS INDEGUTS 
 
ARTICLE 28 - Iniciació de l’expedient 
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ARTICLE 30 - Reintegrament del cost de les garanties  
 
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat. 
 
Amb el reintegrament del cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 
 
2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s 
adequadament aquestes sol·licituds, així com per efectuar, en el seu cas, el reintegrament 
que correspongui, seran les següents: 
 
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número 
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.  
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o 
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com 
testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.  
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, adjuntant com 
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats de 
garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament 
percebudes per formalització i manteniment de l’aval.  
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, 
podent optar per:  
 
- Transferència bancària, indicant el número de codi IBAN i les dades identificatives de 
l’Entitat de crèdit o bancària. 
- Xec nominatiu. 
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació. 
 
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació 
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies. 
 
4. Els pagaments realitzats per XALOC pels conceptes de devolució d’ingressos indeguts i 
d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest Ajuntament quan es 
refereixin als ingressos de titularitat municipal. 
 
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que es 
trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 
 
 
SUBSECCIÓ II - GESTIÓ DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS 
 
CAPÍTOL I - PREUS PÚBLICS 
 
ARTICLE 31 - Recaptació dels preus públics 
 
1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les 
dues condicions següents: 
 
a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible 
per a la seva vida privada o social. 
 



 
             

ORDENANCE
Última actua
        

 

b) El se
l’Ajunta
 
2. En l
públics 
 
SECCIÓ
 
ARTICL
 
1. La ge
esta de
de XAL
compet

 
2. La t
segons 
  
3. En p
 
a) els s
b) els s
c) els in
 
4. Si e
estaran
 
a) els re
b ) els r
 
5. Qua
aquest 
 
ARTICL
 
1. En 
transco
el deute

 
2. Resp

 
a) 

b) 

c) 

 

                  

ES FISCALS i ORD
alització – aprovac

ervei es pr
ament que 

l’àmbit i a
 quan així h

Ó IV - REC

LE 32 - Òr

estió recap
legada en 
LOC, i cor
tències i fun
  
tramitació 
 el que prev

rimer lloc, 

ubjectes pa
successors 
nfractors, p

els deutors 
n obligats a

esponsable
responsable

n siguin d
podrà exig

LE 33 - Re

els supòs
orregut el p
e, se'n pod
 

pondran sol
 
Les que s
tributària. 
Els partíci
General Tr
Els que 
econòmiqu
derivades 

 S’exceptue

 
 

  
      

ENANCES REGULA
ció definitiva         

resta efecti
exigeix el p

mb l’abast
ho hagi aco

CAPTACIÓ 

rgans de re

ptatòria del
la Diputació
rrespondrà 
ncions sego

dels exped
veu la seva

estan oblig

assius dels 

per les sanc

 principals,
l pagament

es solidaris 
es subsidia

os o més 
ir-se íntegr

esponsable

sits de re
període volu
rà reclama

idàriament

iguin causa
 La seva re
ps o cotitu
ributària, e
succeeixin 

ues, per l
del seu exe
en de respo

- Les ad
- Les a

adqu
perm

 

ADORES DE PREUS
          BOP 235 d

ivament pe
preu. 

t de la co
ordat l’Ajun

 

ecaptació 

s crèdits tr
ó de Girona
 als òrgan
ons el que e

dients de 
a Ordenanç

gats al paga

 tributs, sig

cions pecun

, referits a
t els subjec

 
ris, prèvia 

els respon
rament a q

es solidari

esponsabilit
untari de pa
r als respon

t del deute 

ants o col·
esponsabilit
ulars de les
n proporció
 per qua
es obligac
ercici. 
onsabilitat: 
dquisicions 
adquisicion

uisicions, re
metin contin

S PÚBLICS MUNICI
e  10/12/19 (Ord 

el sector p

rresponent
tament. 

 i obligats

ributaris i q
a la portara
ns i al pe
es preveu e

recaptació
ça General. 

ament com 

guin contrib

niàries. 

al punt ant
ctes següen

 declaració 

nsables so
ualsevol d'e

is i subsid

tat solidàr
agament s
nsables sol

tributari le

laborin act
tat s’estén a
s entitats a
ó a les seve
lsevol con
ions tribut

 
 efectuades
ns d’eleme
ealitzades 
nuar l’explo

IPALS 2020 
General, IBI, IVTM

rivat, dins 

t delegació

s al pagam

qualssevol a
an a terme 
ersonal que
en el seu R

, quan cor
 

 a deutors 

buents o su

terior, no 
nts: 

 de fallits d

lidaris o s
ells. 

iaris 

ia previsto
ense que e
idaris el pa

s persones 

tivament en
a la sanció.
a què es re
es respectiv
ncepte en 
tàries conc

s en un pro
nts aïllats,
per una o 

otació o act

M, IIVTNU, Doc ad

del terme 

, XALOC r

ment  

altres de d
 els serveis
e hi és a
eglament o

rrespongui 

principals, 

ubstituts 

compleixen

els deutors

ubsidiaris d

os per les
el deutor pr
agament. 

 següents o

n la realitz
. 
efereix l’art
ves particip

la titular
cretes per 

cediment c
, llevat qu
diverses p

ivitat.  

dm., EB i cursos cu

 municipal 

recaptarà e

ret públic  
s centrals i 
adscrit l'ex
orgànic i fu

 a XALOC,

 entre d’alt

n la seva o

s principals

d'un mate

s lleis, qu
rincipal hag

o entitats: 

zació d’una 

ticle 35.4 d
pacions. 
ritat d’exp
 l’anterior 

concursal. 
ue les esm
persones o 

ultura)        
19

 propi de 

els preus 

 que hagi 
perifèrics 
ercici de 
ncional. 

, es farà 

res:  

obligació, 

. 

ix deute, 

uan hagi 
gi satisfet 

 infracció 

de la Llei 

plotacions 
 titular i 

mentades 
 entitats, 



 20

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

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

drets de l’obligat al pagament amb la finalitat d’impedir l’actuació de 
l’Administració tributària. 

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 
c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la 

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

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

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

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

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

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

c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
 

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
6. Els procediments de derivació de responsabilitat que hagin de tramitar-se per tal 
d’exigir als responsables determinats en aquest article, i en els següents, el pagament 
dels tributs, es tramitaran per XALOC, quan es tracti d’ingressos la recaptació dels quals 
s’ha delegat en la Diputació  
 
ARTICLE 34 - Successors en els deutes tributaris  
 
1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a 
l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a)Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
 
b)Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui i les altres percepcions patrimonials rebudes pels mateixos en els dos anys 
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5. El pagament dels deutes es poden ajornar o fraccionar, tan en període voluntari com 
executiu, amb la petició prèvia dels obligats tributaris, quan la seva situació 
economicofinancera els impedeixi, de forma transitòria, pagar dins els terminis establerts. 
  
6. Les sol·licituds han de contenir necessàriament les dades següents: 
 

a) Nom i cognom, raó social o denominació completa, DNI o NIF i domicili fiscal de 
l’obligat al pagament i, si escau, de la persona que el representa i telèfon de 
contacte del deutor 
b) Deute tributari l’ajornament o fraccionament del qual es demanen. 
c) Terminis de l’ajornament o fraccionament sol·licitat 
d) Causes que motiven la sol·licitud i documentació que acrediti la situació 
econòmica-financera de l’obligat tributari. 
e) Garantia que s’ofereix 
f) Número de compte bancària 
g) Lloc, data i signatura del peticionari. 
h) Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú 

 
7. Amb caràcter general, la concessió del fraccionament de pagament requereix que el 
sol·licitant domiciliï el pagament de les successives fraccions, per la qual cosa ha de 
facilitar un número de compte bancari. 

 
8. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són: 
 

a) Els deutes d’import total d’igual o superior a 150 € i inferior o igual a 6.000 € es 
poden ajornar o fraccionar per un període màxim de 18 mesos. 
 
b) Els deutes d’import total superior a 6.000 € i inferior o igual a 9.000 € poden ser 
ajornats o fraccionats fins a 24 mesos 
 
c) Els deutes d’import total superior a 9.000 € es poden ajornar o fraccionar fins a 
48 mesos.  
  

No s’exigirà garantia quan l’import dels deutes l’ajornament o fraccionament dels quals es 
sol·licita sigui inferior a 6.000 € i els terminis proposats per al pagament són inferiors als 
18 mesos. 

 
9. Com a regla general, el sol·licitant ha d’oferir una garantia de pagament en forma 
d’aval prestat per bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit o societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar en tot l’Estat.  

 
10. Quan es tracti d’aval haurà d’adjuntar compromís exprés i irrevocable d’entitat de 
crèdit o societat de garantia recíproca.  

 
11. En el supòsit que el contribuent demostri fefaentment una escassa capacitat  
econòmica o solvència patrimonial, es podrà tramitar la sol·licitud sense garanties. 
 
En aquest cas s’haurà d’aportar la documentació següent:  
 

a) Declaració responsable manifestant 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 
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6. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
 
ARTICLE 38 - Compensació  
 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es trobin en fase de gestió 
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per 
part d'aquell i a favor del deutor. 
 
2. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti 
el deutor. 
 
3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, 
que es practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 
 
4. Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i a retornar que resultin de l’execució de la resolució a que fa referència l’article 
225.3 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 39 - Compensació  i extinció de deutes de les entitats de dret públic 
mitjançant deduccions sobre transferències.  
 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es 
regeixi per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el 
termini d'ingrés en període voluntari. 
 
2.Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats 
Autònomes, entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament 
podran extingir-se amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, 
de les Comunitats Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les 
referides entitats deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de 
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el conjunt de 
les seves actuacions. 
 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 
desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació, que pot 
ser una de les següents: 
 
a) Sol·licitar a l'Administració de l'Estat, a l'Administració autonòmica o la Local que, amb 
càrrec a les transferències que poguessin ordenar-se a favor de l'Ens deutor, s'apliqui la 
deducció  de la quantitat equivalent a l’import del deute. 
b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació. 
 
5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part 
dels Ens deutors dels Municipis, s’ investigarà l’existència de béns patrimonials, a l’efecte 
d’ordenar la seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit 
municipal. 
 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l’alcalde, 
i de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 
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6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels deutors, 
correspondrà al tresorer municipal fer la proposta a l’alcalde d’adjudicació de béns a favor 
de l’Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següent del reglament 
general de recaptació. 

 
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per XALOC, un cop ultimades les 
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament a fi que per part del tresorer 
municipal pugui formular a l’alcalde la proposta d’adjudicació de béns. 

 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a 
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per a 
quina recaptació es tramità la subhasta. 

 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general. 
 
 
SECCIÓ V - INSPECCIÓ 
 
ARTICLE 42 - La inspecció tributària 
 
1. El Servei d’inspecció tributària té encomanades les funcions de comprovar i investigar el 
compliment acurat de les obligacions tributàries que estableix el sistema tributari local. 
L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar la situació tributària dels 
obligats mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions. 
 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
 

a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels 
que siguin ignorats per l’Administració tributària local. 

b) Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les 
declaracions i autoliquidacions que els obligats tributaris hagin presentat. 

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

d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de 
comprovació i investigació. 

e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de 
qualsevol benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries. 

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

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

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

i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i 
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b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 
c) Al lloc on existeixi alguna prova, al menys parcial, del fet imposable o dels 

pressupostos de fet de l’obligació tributària. 
d) A les oficines de l’Ajuntament, quan els elements sobre els qual hagin de realitzar-se 

puguin ser-hi examinats. 
 
2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc on hagi de desenvolupar-se, cosa que 
es farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 
 
3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines municipals respectaran preferentment 
l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. Si es fan als locals 
dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat que hi es 
realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o dies. 
 
ARTICLE 46 - Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 
  
1. El procediment d’inspecció s’iniciarà: 
 

a) D’ofici. 
b) A petició de l’obligat tributari, perquè tinguin caràcter general respecte del tribut i, 

en el seu cas, períodes afectats, les actuacions de caràcter parcial en curs. La 
petició s’haurà de formular dins 15 dies comptadors des de la notificació d’inici 
d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la 
sol·licitud. 

 
2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada 
degudament a l’obligat tributari o personant-se la Inspecció sense prèvia notificació en les 
empreses, oficines, dependències, instal·lacions o magatzems de aquell, i es 
desenvoluparan amb l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general 
tributària i el Reglament general de la inspecció dels tributs. 
 
3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una 
liquidació provisional, els fets hi regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou 
procediment. 
 
4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, 
que haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en Dret que 
en deixi constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran 
realitzades amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui fefaentment la representació 
i n’hagi donat compte expressament a la Inspecció. 
 
5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on 
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi cap 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta 
del domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o 
l’oportuna autorització judicial. 
 
6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de 
la qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 
 
7. En el decurs de la comprovació és podrà examinar si concorren o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol 
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prèviament la seva responsabilitat en els fets imputats; si en una infracció tributària 
concorre més d’un subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de 
la sanció. 
Qualsevol subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 
 
3. Els obligats tributaris quedaran exempts de responsabilitat pels fets constitutius 
d’infracció tributària quan hagin estat realitzats pels qui no tinguin capacitat d’obrar en 
l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió col·lectiva per als 
que no hi eren a la reunió on es va adoptar o per als que haguessin salvat el seu vot, 
quan adeqüin la seva actuació als criteris manifestats per l’Administració tributària 
competent en publicacions, comunicacions i contestacions a consultes tributàries, ja siguin 
pròpies o d’altres obligats, sempre que, en aquest últim cas, hi hagi una igualtat 
substancial entre les seves circumstàncies i les que va plantejar l’altre obligat, o quan 
siguin imputables a deficiències tècniques dels programes informàtics facilitats per la 
pròpia Administració tributària. 
 
4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la 
seva situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció 
tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte 
de la liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 
 
5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones 
físiques infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats 
dissoltes, en els termes establerts en l’art 40 de la Llei general tributària. 
 
6. El nou règim sancionador que ha instaurat la Llei general tributària ara vigent serà 
d’aplicació a les infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti 
més favorable per al subjecte infractor i que encara no sigui ferma la sanció que se li ha 
imposat. 
 
ARTICLE 49 - Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 
 
1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol 
grau de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en 
la Llei reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 
 
2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, 
si li correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció 
que en cada cas s’escaigui. 
 
3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o 
s’hi ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o 
qualsevol altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la 
incidència del deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui 
superior al 10 per cent. 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de 
persones o entitats interposades. 
 
4. Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions 
pecuniàries, amb multa fixa o proporcional i, si cal, amb sancions no pecuniàries de 
caràcter accessori quan es donin els supòsits establerts en l’article 186 de la Llei general 
tributària. 
 
5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, 



 
             

ORDENANCE
Última actua
        

 

recollits
a) C
b) 
c) 
d) A

g
c

Els crite
 
6. La re
per cen
en: 

a) 
b) 

d
c) O
d) S
e) 

t
Aquesta
recurs c
amb ac
d’actes 
regulari
 
7. A m
reduirà 
recurs 
s’exigirà
 
8. La m
pogut c
sancion
infraccio
Aquest 
tributàr
a la reg
 
Disposic
Quan l’
recapta
per la s
l’Ordena
Municip
 
ARTICL
 
1. Deix
totalitat
regulari
o s’hag
una inf
sancion
 

                  

ES FISCALS i ORD
alització – aprovac

s en l’article
Comissió re
Perjudici ec
Incomplime
Acord o co
gestió si n
contra la l
procedimen
eris de grad

educció per
nt en els su

Deixar d’in
Incomplir l
documents
Obtenir ind
Sol·licitar in
Determinar
tributaris a
a reducció 
contenciós 
cord, si no i
 o, en els
ització. 

és d’això, 
 en un 25
o reclamac
à sense mé

mort del su
cometre. Ta
ns correspo
ons corresp
 termini d
ria de què 
gularització 

ció adiciona
’ajuntamen
ació dels ing
seva pròpia
ança Gene

pals. 

LE 50 - Cla

xar d’ingres
t o una pa
itzi voluntà

gués presen
racció tribu

narà segons

  
      

ENANCES REGULA
ció definitiva         

e 187 de la
epetida d’in
conòmic pe
ent substan
onformitat 
no interposa
iquidació r
nt d’inspecc
duació s’ha

r conformita
upòsits de c

gressar el d
’obligació d

s necessaris
degudamen
ndegudame
r o acredit
aparents. 

s’exigirà s
 administra
ingressa en
s supòsits 

qualsevol 
5% si s’ing
ció contra l
és tràmit qu

bjecte infra
ambé s’ext
nents, que
ponents. 
de prescrip
en tingui c
 d’una situa

al: 
nt hagi dele
gressos, les
 normativa

eral de Ge

assificació

ssar dins d
rt del deut

àriament la 
ntat l’autol
utària tipific
s disposa aq

 

ADORES DE PREUS
          BOP 235 d

 Llei gener
nfraccions t
er a la Hisen
ncial de l’ob
de l’interes
a recurs d
esultant o 
ció. 
n d’aplicar 

at, que serà
conformitat

deute tribu
de presenta
s per practi
t devolucio
ent devoluc
ar improce

sense més 
atiu contra 
n període v
de conform

sanció, exc
gressa l’im
la liquidació
ue la notific

actor extin
ingeix si s’
 serà de qu

pció s’inte
oneixemen
ació de la q

egat en un
s actuacion

a, constituïd
estió, Inspe

ó de les inf

del termini 
te que en r
 situació a 
iquidació s
cada en l’a
quest articl

S PÚBLICS MUNICI
e  10/12/19 (Ord 

ral tributària
tributàries. 
nda local. 
bligació de 
ssat, que e
e reposició
 signa un a

 simultània

à d’un 50 p
t, només se

tari que re
ar de form
icar liquidac
ons. 
cions, bene
edentment 

tràmit que
la regularit
oluntari els
mitat, si in

cepte les q
port restan
ó o la sanc
cació a l’int

ngeix la res
ultrapassa 
uatre anys 

erromprà p
nt l’interess
qual pugui d

n Ens supr
ns que ha d
da pels Esta
ecció i Rec

fraccions 

 establert 
resultaria d
 l’empara d
sense efect
article 191 
le. 

IPALS 2020 
General, IBI, IVTM

a, si en res
 

facturació 
es pressupo
ó o reclama
acta amb a

ment. 

per cent en
erà aplicab

sultaria d’u
ma completa

cions. 

eficis o ince
partides p

e la notifica
tzació o la 
s deutes tri
nterposa r

que es der
nt en perío
ció. Si se n
teressat 

sponsabilita
 el termini 
 comptado

per qualse
sat, dirigida
derivar-se 

ramunicipal
de dur a te
atuts, el Re
captació d

i sancions

en la norm
de l’autoliqu
de l’article 2
tuar l’ingré
de l’esmen

M, IIVTNU, Doc ad

sulten aplica

o documen
osarà en e
ació econò
acord o de

 les actes a
le quan la 

una autoliqu
a i correcta

ntius fiscals
ositives o 

ació a l’inte
sanció cont
butaris der
ecurs o re

rivin d’un a
ode volunta
n’interposés

at per les i
de prescrip
rs des que 

evol acció 
a a la impo
una sanció

 la inspecc
rme l’òrgan
eglament O
els Ingress

s tributàrie

mativa de 
uidació cor
27 de la Lle
és que se’n
ntada Llei, 

dm., EB i cursos cu

ables: 

ntació. 
els procedim
mica-admi

e conformit

amb acord 
 infracció c

uidació corr
a les decla

s. 
negatives 

eressat si 
tingudes en
rivats d’aqu
eclamació c

acta amb a
ari, i no s’
s, aquesta 

nfraccions 
pció per im
 es van com

de l’Adm
osició d’una
. 

ció, la ges
n delegat e

Orgànic i Fu
sos de Dr

es 

cada tribu
rrecta, lleva
ei general 
n derivi, co
que es qu

ultura)        
31

ments de 
nistrativa 
tat en un 

 i d’un 30 
onsisteixi 

recta. 
racions o 

o crèdits 

interposa 
n un acta 
uest tipus 
contra la 

acord, es 
interposa 
 reducció 

que hagi 
posar les 
metre les 

ministració 
 sanció o 

tió i/o la 
es regiran 
ncional, i 

ret Públic 

t local la 
at que es 
tributària 
onstitueix 
alificarà i 



 32

2. Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar adequadament 
els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi voluntàriament la 
situació a l’empara de l’article 27 de la Llei general tributària, constitueix una infracció 
tributària tipificada en l’article 192 de l’esmentada Llei, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa aquest article. 
 
3. Obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa de cada tribut local 
constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 193 de la Llei general tributària, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article. 
 
4. Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals derivats de la 
normativa de cada tribut local, mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de 
dades falses en autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les 
devolucions s’hagin obtingut, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 194 
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article. 
 
5. Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits 
tributaris a compensar o deduir en la base o en la quota de declaracions futures, pròpies o 
de tercers, constitueix una infracció tributària tipificada en l’article 195 de la Llei general 
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa aquest article.  
 
6. També es consideraran infraccions tributàries: 

a) No presentar en el termini fixat autoliquidacions o declaracions sense que es 
produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda local, o incomplir l’obligació de 
comunicar el domicili fiscal. 

b) Presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses autoliquidacions o 
declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic per a la Hisenda local, o 
contestar de la mateixa manera els requeriments individualitzats d’informació. 

c) Incomplir les obligacions comptables i de registre. 
d) Incomplir les obligacions de facturació o documentació. 
e) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del NIF o d’altres números o codis. 
f) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració 

tributària local. 
Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com 
disposen els articles 198 a 203 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 51 - Liquidació d’interessos de demora 
 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora 
quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una 
liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés 
s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació 
o declaració sense que s’hagués presentat o ho hagi estat de forma incorrecta, quan es 
suspengui l’execució de l’acte administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels 
supòsits que s’hi contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució 
improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. 
No obstant això, no s’exigiran interessos de demora des del moment que l’Administració 
tributària incompleixi per causa imputable a ella mateixa els terminis fixats en la Llei 
general tributària per a resoldre l’assumpte de què es tracti fins que es dicti l’esmentada 
resolució o s’interposi recurs contra la resolució presumpta, ni tampoc pel temps que 
transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la 
notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs o reclamació 
contra una sanció tributària. 
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l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 
subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita 
ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.  
 
Així mateix, la quantia i abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del corresponent tribut vigent 
per a l’exercici que es tracti.  
 
Segona- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera- S'autoritza l’Alcalde per a dictar totes les instruccions que siguin necessàries per 
al desenvolupament i l'aplicació de la present ordenança. 
 
Segona.- Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 19 
d’octubre de 2004 començarà a regir el dia 1 de gener de  2005 i continuarà vigent 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats restaran vigents. 
 
  


