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subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes 
concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.  

2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran 
repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú. 
   

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de 
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que 
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant 
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a 
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la 
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció 
directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.  

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició 
de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com 
substitut del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el 
qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet. 

3.  L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret 
constitutiu  del fet imposable. 
 
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es 
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de  dos, sense que aquesta 
circumstància impliqui la divisió de la quota.  
 
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es 
podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre 
l’immoble. En aquest cas, caldrà que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat 
financera el pagament de les quotes individuals resultants. 
 
Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran 
en el padró de l’impost de l’exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la 
liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost de 
l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no  se'n 
sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels 
responsables solidaris, de  conformitat  amb  allò  que  estableix la  Llei  general  
tributària  en  els  supòsits  de  concurrència  d’obligats tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe emeses per 
aquesta Administració. 
 
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió 
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats a) i b) de 
l’article 5. 
 



 
             

ORDENANCE
Última actua
        

 

4. En e
l’ús de 
passius
l’acord 
 
5. Els o
amb do
l’Ajunta
contribu
 
Article
 
1. Són 
la Llei G

 
La deriv
adminis

 
Les obl
jurídiqu
i a l’Ord
 
2. En 
constitu
quedara
en l’art
Legislat
 
Les qu
S’enten
passiu, 
 
3. A l’e
als com
a l’imm
declara
 
4. L’Aju
i a aqu
actuïn 
digital q
 
 
Article
 
1. Gaud
 
a) Els

loc
ser

b) Els
c) Els

San
rec
sub

d) Els

                  

ES FISCALS i ORD
alització – aprovac

ls supòsits 
l’habitatge 

s per a fer c
exprés  de

obligats trib
omicili en 
ament aban
uents.  

 3 - Succe

responsabl
General Trib
 
vació de re
stratiu, en e
 
ligacions tr
ues i entitat
denança Ge

els supòs
ueixen el f
an afectes 
icle 64 del 
tiu 2/2004,

otes exigi
ndrà que n
 els deutes 

fecte del p
mpareixents
moble que e

cions.  

untament f
uells col·lab
amb el co
que garante

 4 - Benef

diran d’exe

s que essen
als estan d
rveis educa
s béns comu
s de l’Esglés
nta Seu 
conegudes, 
bscrits.  
s de la Creu

  
      

ENANCES REGULA
ció definitiva         

 de separa
 a un dels 
constar, en
ls interessa

butaris que 
territori e

ns del prim

essors i res

les tributar
butària i a 

sponsabilit
els termes 

ributàries p
ts sense pe
eneral 

its de can
fet imposa
al pagame
 text refós 
 de 5 de m

bles a l’ad
o han pres
 de l’IBI qu

previst a l’a
s sobre els 
es transmet

acilitarà la 
boradors so
nsentiment
eixi la seva

ficis fiscals

mpció els s

nt propieta
directamen

atius i penit
unals i les f
sia Catòlica
i els de 
 en els t

u Roja Espa

 

ADORES DE PREUS
          BOP 235 d

ció matrim
cotitulars, 

n primer llo
ats. 

 no resideix
spanyol. L
er acredita

sponsable

is les perso
l’Ordenança

at requerir
previstos a

pendents s
ersonalitat, 

nvi, per q
ble de l’im
nt de la tot
 de la Llei r

març (TRHL)

dquirent s
scrit per al
ue tampoc h

apartat ante
deutes pen
t, així com 

 consulta i
ocials que 
t del deuto
a identitat i 

s de conce

següents bé

at de l’Esta
t afectes a
enciaris.  
forests veïn
a, en els te

les Asso
termes est

anyola.  
S PÚBLICS MUNICI
e  10/12/19 (Ord 

monial judic
es pot sol·
c, qui és b

xin a Espan
L’esmentad
ament de l’i

es  

ones físique
a General. 

rà que, prèv
a la Llei Gen

s’exigiran a
 en els term

ualsevol c
mpost, els 
talitat de la
reguladora 
).  

són les co
l nou titula
hagin presc

erior els no
ndents per 
 de la resp

nformàtica
haguessin 
or, sempre
 el contingu

essió oblig

éns:  

at, de les C
a la defens

nals en mà 
ermes prev
ociacions c
tablerts en

IPALS 2020 
General, IBI, IVTM

ial, anul·lac
licitar l’alte
eneficiari d

nya, haura
a designac
impost pos

es i jurídiqu
 

via audiènc
neral Tribut

als success
mes previst

causa, en 
béns immo

a quota trib
 de les hise

rresponent
ar, com su
crit per a aq

otaris sol·lic
 l’Impost so
ponsabilitat

 dels deut
subscrit un

e que el co
ut de la tra

gatòria i q

Comunitats
sa nacional

 comuna.  
vistos a l’Ac
confessiona
n els resp

M, IIVTNU, Doc ad

ció o divorc
eració de l’o
de l’ús. En a

n de design
ció haurà 
terior a l’al

ues determ

cia de l’inte
tària. 

sors de les
tos a la Lle

la titularit
obles objec
butària en e
endes local

ts als exe
ccessor de
quest últim

citaran info
obre Béns 
 per manca

es pendent
n conveni a
onsultant d
nsacció. 

uantia fixa

 Autònome
l, la segure

cord entre 
als no ca
ectius aco

dm., EB i cursos cu

ci, amb atr
ordre dels s
aquest cas 

nar un repr
de comun
lta en el re

minades com

eressat, es 

s persones 
ei General T

tat dels d
cte d’aque
els termes 
ls, aprovat 

rcicis no 
e l’anterior 

m.  

ormació i a
Immobles 
a de prese

ts als seus
amb l’Ajunt
disposi de c

a  

es o de les
etat ciutad

l’Estat Espa
atòliques l
ords de co

ultura)        
51

ribució de 
subjectes 
 s’exigeix 

resentant 
icar-se a 

egistre de 

m a tals a 

dicti acte 

 físiques, 
Tributària 

rets que 
sts drets 
previstos 
 per R.D. 

prescrits. 
 subjecte 

dvertiran 
associats 
ntació de 

s titulars 
tament i 
certificat 

s Entitats 
ana i als 

anyol i la 
egalment 
ooperació 



 52

e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis 
Internacionals.  

f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament del qual 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 esmentades línies.  

h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total 
o parcialment, al règim de concerts educatius, respecte 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 particularment monument o jardí històric d’interès nacional, 
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost, 
concretament, bé cultural d’interès nacional.  
 
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions 
econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos 
en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de 
contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o 
sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de 
les Comunitats Autònomes i de les entitats locals. 
 

j) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 
d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al 
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost 
sobre Societats. 
 
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les 
entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal 
especial establert per a aquestes entitats. 

 
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en 
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i 
mentre no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial. 
 
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:  
 
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el 

termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la 
qualificació definitiva.  
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en 
qualsevol moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà 
efectes, si escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.   

b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de 
les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.  

c) Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegre de l’Impost, sempre 
que així es sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, als immobles que 
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i 
no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 
El plaç d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent 
a aquell en que s’inicien les obres fins al posterior a la seva finalització, 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. 



 
             

ORDENANCE
Última actua
        

 

 
3.- L' ef
al de la 
 
 
Article
 
1.- Gau
 
a) Els
b) Els

la t
 
 
2.- Es c
amb el 
A) de l
llicència
distintiu
 
3.- Ten
en què 
  

a) 

b) 
c

c) 

d) 
e) 

f) A

g) 
 
Article
 
1. La ba
 
Aquests
la mane
refós de
 
2. La ba
legalme
 
3. La d
compet
Econom
 
4. L’Aju
tramita
discrepà
compet

                  

ES FISCALS i ORD
alització – aprovac

fecte de co
 data de so

 5 -  Bene

udiran d’exe

s urbans, la
s rústics, en
totalitat de 

concedirà d
 distintiu “S
l’import de
a de prim
us “Segell V

nen dret a 
 s’instal·lin 

La sol·licitu
llicència/co
la memòria
Per reconè
còpies com
Només s’a
bonificació 
La instal·la
El sistema
mínima ins
Aquesta bo
l’apartat an
Es destinin

 6 - Base i

ase imposa

s valors po
era previsto
e la Llei del

ase liquida
ent s’establ

eterminaci
tència de la
micoadminis

untament 
ció dels 
àncies i ins
tència legal

  
      

ENANCES REGULA
ció definitiva         

ncessió de 
litud i no po

ficis fiscal

empció els 

 quota líqu
n el cas qu
 béns rústic

durant els c
Segell Verd
e l’impost s
era ocupa
Verd”. 

una bonific
 sistemes d

ud de bon
omunicació 
a de la insta
èixer el dre
mpulsades d

plicarà la 
 i no pot te
ció d'energ
 d'energia

stal·lada de
onificació n
nterior que 
 exclusivam

imposable

able està co

dran ser o
os en el Tex
l cadastre i

ble serà el 
eixin.  

ó de la bas
a Gerència
stratiu Regi

determinar
procedime
specció cad
ment.  

 

ADORES DE PREUS
          BOP 235 d

beneficis fi
ot tenir carà

ls de conc

següents im

ida dels qu
e, per a ca
cs posseïts 

cinc anys se
” una bonif
sobre béns
ció i qued

cació del 25
d’energia so

nificació ha
 prèvia i co
al·lació.  
et de la pre
de les factu

bonificació
nir efectes 

gia solar no
 solar per
 1,5 kw.  
o serà apli
 ja disposin
ment a ús d

e i base liq

onstituïda p

bjecte de r
xt refós de 
mmobiliari

 resultat de

se liquidab
 Territorial
ional de Ca

rà la base 
nts de d
dastral, en 

S PÚBLICS MUNICI
e  10/12/19 (Ord 

scals come
àcter retroa

cessió pote

mmobles:  

uals sigui in
ada subject
 en el Muni

egüents a l
ficació equ
s immobles
di constànc

5% de la q
olar fotovol

a de ser s
ontindrà l’op

esent bonif
res acredita

ó a l’exerc
 retroactius
 ha de ser 
r aprofitam

cable als im
n el distintiu
d’habitatge 

quidable  

pel valor ca

revisió, mo
 la Llei reg
.  

e practicar 

le, en els 
l del Cadas

atalunya.  

 liquidable
declaració, 
 el supòsit

IPALS 2020 
General, IBI, IVTM

ença a parti
actiu. 

estativa o 

 

nferior a  6 
e passiu, la
icipi sigui in

la construc
ivalent al 2
s. Es conce
cia del co

quota ínteg
taica amb l

simultània 
portú proje

ficació cald
atives de le

cici següen
s.  
obligatòria 

ment elèctr

mmobles b
u “segell ve
 

dastral dels

dificació o 
uladora de 

 en la base

procedimen
stre i serà

e quan la 
comunica

 que l'Ajun

M, IIVTNU, Doc ad

r del períod

 de quanti

 EUR.  
a quota líqu
nferior a 6 

ció o rehab
25% (nivell 
edirà una v
mpliment 

ra de l’imp
les especifi

a la sol·lic
ecte tècnic 

rà acompa
es despeses
t a la dat

 per cap no
ric ha de 

eneficiaris 
erd”.  

s béns imm

actualitzac
 les hisende

 imposable

nts de valo
 recurrible 

base impo
ció, sol·lic

ntament ha

dm., EB i cursos cu

de impositiu

ia variable

uida corres
EUR.  

bilitació d’h
 B) o al 50
vegada ato
dels requi

post pels h
citats segü

citud de l’
amb el pre

anyar poste
s realitzade
ta de sol·l

ormativa es
tenir una 

de la bonif

mobles.  

ció en els c
es locals i e

e les reducc

oració col·le
 davant el

osable resu
citud, esm
agi assumit

ultura)        
53

u següent 

e  

sponent a 

abitatges 
0% (nivell 
orgada la 
isits dels 

abitatges 
ents: 

’oportuna 
essupost i 

eriorment 
es.  
icitud de 

specífica.  
potència 

ficació de 

casos i de 
en el text 

cions que 

ectiva, és 
 Tribunal 

ulti de la 
mena de 
t aquesta 



 54

 
Article 7 -  Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,4493% quan es tracti de béns urbans i el 0,680% quan 
es tracti de béns rústics.  
 
3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
4. Recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial desocupats.  
 

1. Els béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent quedaran subjectes a un recàrrec del 50% de la quota líquida de 
l'impost i correspondrà a la de l’exercici de l'any en que es meriti el recàrrec. 
 
A aquest efectes, i de conformitat amb el que disposa Llei 18/2007, de 28 de 
desembre aprovada pel Parlament de Catalunya, tindrà la consideració de bé 
immoble d’us residencial desocupat, aquell que a 31 de desembre estigui 
desocupat, i hagi mantingut aquesta situació de forma permanent, sense causa 
justificada, com a mínim en els darrers dos anys.  
 
Aquest recàrrec s'exigirà als subjectes passius d'aquest tribut, merita a 31 de 
desembre i es liquidarà anualment, una vegada constatada la desocupació de 
l'immoble, juntament amb l'acte administratiu pel qual aquesta es declari.  
En tot cas, aquest recàrrec serà calculat tenint en compte l'efectiva desocupació, 
prorratejant-se el mateix per mesos.  
 
2. Indicis que presumeixen la desocupació del bé immoble. 
  
L’ajuntament mitjançant les seves bases de dades tributàries i el padró municipal 
presumirà la desocupació del bé immoble d’ús residencial quan concorrin, a la data 
de meritació del recàrrec de l’impost, algun d’aquests supòsits:  
 
a. No existeixi cap persona empadronada de forma permanent i per un termini de 
més de dos anys en l’habitatge.  
b. No estar l’habitatge donat d’alta a la Xarxa de subministrament d’aigua excepte 
que es disposi de pou propi.  
c. No disposar l’habitatge de comptador d’aigua o aquest estigui donat de baixa del 
servei o el consum d’aigua derivat de les lectures del comptador durant els dos 
darrers anys hagi estat inexistent. Ja es presti el servei de subministrament d’aigua 
de forma directa o indirecta. 
  
No obstant l’anterior, s’entendrà presumptament, que hi ha ocupació quan el bé 
immoble estigui: 
  
a. Afecte a activitats d'allotjament, pensions, hostals etc. i l’Ajuntament en tingui 
constància mitjançant l’obtenció de la llicència o la comunicació realitzada davant 
de l’ajuntament del titular de l’activitat.  
b. A disposició d'alguna entitat pública del municipi de tributació que tingui entre 
les seves finalitats la posada en lloguer d'aquests.  
Altrament caldrà acreditar-se en el tràmit d’al·legacions corresponent la posada a 
disposició de qualsevol altre entitat pública amb aquesta finalitat.  
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L’òrgan competent emetrà resolució d’inici, que serà degudament notificada, 
identificant els titulars d’habitatges d’ús residencial desocupats en tant que 
subjectes passius de l’impost, amb motiu de la constatació de la desocupació, en 
atenció a les presumpcions regulades anteriorment.  
 
b. Tràmit d’audiència:  
En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord 
d’inici, l’interessat podrà formular les al·legacions que estimin oportunes, als 
efectes de desvirtuar les presumpcions anteriors.  
 
En aquest sentit, la ocupació efectiva no inscrita en el padró municipal es podrà 
acreditar mitjançant declaracions tributàries efectuades davant qualsevol 
Administració, en les que haurà de constar declarada com a habitatge habitual la 
subjecta a aquest impost. Les contradiccions entre declaracions tributàries o la 
inexistència d'obligació d'efectuar-les habilitarà per a la presentació d'altres mitjans 
de prova admesos en dret.  
 
c. Resolució:  
A la vista de les presumpcions, les al·legacions i els mitjans de prova aportats, en 
el seu cas, l’òrgan competent emetrà resolució declarant la constatació d’habitatge 
d’ús residencial desocupat juntament amb l’aprovació de la liquidació del recàrrec 
corresponent, o declarant la constatació d’habitatge ocupat.  
 
5. Normes de Gestió.  
Un cop practicada la liquidació anterior, s’elaborarà anualment el padró fiscal que 
inclourà les corresponents liquidacions del recàrrec, que es notificaran 
col·lectivament mitjançant edictes. El període de cobrament dels rebuts periòdics 
notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant el 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província.  
 
No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es 
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec, 
mitjançant la corresponent modificació de l’ordenança fiscal de l’impost de béns 
immobles 

 
 
Article 8 - Normes de gestió.  
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
 
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), es requerirà que el subjecte 
passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En 
la sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de 
l’exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb 
la bonificació de l’article 4, apartat 2c) (obres d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària).  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
1.3. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2.c) comprendrà des del període 
impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’ 
aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització, construcció o 
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liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou 
valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis 
meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que 
els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.  
 
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota 
satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut 
realitat.  
 
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.  
 
Article 10 - Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de 
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les 
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels 
immobles de conformitat amb la normativa cadastral. 
  
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’ escaigui, els següents fets, actes 
o negocis:  
 
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o 

enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a 
tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment 
dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.  

b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.  
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.  
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa 

i dels drets reals d’usdefruit i de superfície.  
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 

copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general 
tributària.  

g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 
reglamentàriament.  

 
3. Seran objecte de sol·licitud:  
 
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en 

el dret que va originar l’esmentada titularitat.  
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte 

a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.  
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.  
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’ Ajuntament o davant la 
Gerència Regional del Cadastre.  
 
5. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament 
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova 
construcció.  
 
6.L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la 
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat 
de l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el 
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s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei 
general tributària.  
 
Article 13 - Impugnació dels actes de gestió de l’impost  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser 
impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació 
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal 
economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva 
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.  
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar des de l’endemà 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 tal 
funció a l’Ajuntament, d’ acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es 
pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.  
 
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció 
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el 
recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi 
garantia pel total del deute tributari.  
 
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, 
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, 
o bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.  
 
5. Si el motiu d’ oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció 
cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà en 
cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una 
vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació 
abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ ingressos indeguts.  
 
6. 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 de 
l’endemà al de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.  

b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de 
l’endemà a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.  

 
Article 14 -  Actuacions per delegació  
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Girona 
(XALOC), les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que 
ha de fer l’Administració delegada.  
 
2. Quan XALOC conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels 
Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de 
l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.  
 
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en el 
XALOC.  
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