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Ordenança Fiscal núm. 2 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1 
 
Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet 
imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, 
professionals o artístiques. 
 
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia 
independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 
 
Article 2 
 
Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de 
les activitats que originen el fet imposable. 
 
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb 
domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament 
abans de la primera meritació de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 3 
 
Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 4 
 
Beneficis fiscals de caràcter obligatori 
 
1. Estan exempts de l'impost: 
 
A). L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms 
de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les 
Entitats Locals. 
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B). Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant 
els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat.  
 
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de nova 
creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva 
constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara que es tracti 
d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 
concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 
 
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 
 
- Transformació de societats. 
 
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui 

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

C). Els següents subjectes passius: 
 

- Les persones físiques. 
 
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 

33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 
1.000.000 €. 

 
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només 

afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin 
un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €. 

 
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les 
següents regles: 
 
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi de comerç i la 
norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de comptabilitat, aprovat pel RD 
1514/2007, de 16 de novembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de 
serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les 
bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i 
altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci. 

 
2ª) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre 
societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període 
impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per 
aquests tributs l’any anterior al de la meritació de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el 
cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, 
l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la 
meritació d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any 
natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any. 

 
3ª) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les 
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de 
Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup. 
 
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el control 
d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es 



  Ordenances 2020 
 

3 
 

 
qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a 
dependent, en alguna de les situacions següents: 
 
a)Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb 
altres socis. 
 
b)Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 
d’administració. 
 
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb tercers. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració que 
exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els comptes consolidats i durant els 
dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància 
quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin 
membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada 
per aquesta. 
 
Són societats dominades las que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits 
anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  

 
4ª) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a 
l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en 
territori espanyol. 

 
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en 
el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial 
decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 
 

 
E). Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus 
graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les 
Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments 
d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de lucre, estiguin en règim de 
concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten 
els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment 
els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, 
sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de 
matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
F). Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de 
lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a 
l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els 
productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta 
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a 
l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment. 
 
G). La Creu Roja. 
 
H). Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o 
convenis internacionals. 
 
I). A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran 
exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que 
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desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats sense 
finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

 
a). Les fundacions. 
 
b). Les associacions declarades d’utilitat pública. 
 
c). Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la Llei 
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que 
estiguin constituïdes com a fundacions o associacions. 
 
d). Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions. 
 
e). Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit 
autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic 
espanyol. 
 
f). Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen 
la lletres anteriors. 

 
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A)., B)., D)., G). i H). de l’apartat 1 
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es 
concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
4. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que 
l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels 
requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense 
finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries 
de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la Llei 20/1990, de 
19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona 
de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, 
durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de 
desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc 
anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 
 
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, 
quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats 
més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de 
llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en 
proporció al nombre de dies que resti tancat el local. 
 
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, 
quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres 
mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que 
tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al 80% de la quota tributària del 
període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. 
 
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la quota 
tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i 
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modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta 
ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de 
concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la 
devolució de l’import reduït. 
 
Article 5 
 
Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació del 40% de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes 
passius per quota municipal que incrementin almenys el 10% la mitjana de la plantilla de 
treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el 
municipi. 
 
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període impositiu 
immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per calcular aquesta 
mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent 
en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels 
dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents especialitats 
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les plantilles 

de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i 
desprès de l’operació. 

b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es 
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de 
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 

c)  Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d’ells en 
funció de la durada d’una jornada laboral completa. 

 
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats segon i vuitè del present 
article, i s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, 
juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el 
càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu 
corresponent. 
 
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació del 30% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota 
municipal que produeixin o facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a 
terme en el municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia eòlica, 
solar, a partir de biomassa o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es 
realitzi en instal·lacions ubicades al terme municipal i el consum de l’energia així obtinguda es 
dugui a terme en activitats realitzades en ell; si el subjecte passiu es limita a fer servir d’aquest 
tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, al menys, un 80% del total 
de la energia que utilitzi per les activitats realitzades en el municipi. 

 
La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què es sol·liciti i 
mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada 
període impositiu. 
 
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació del 20% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota 
municipal que estableixin un pla de transport pels seus treballadors afectes a les activitats 
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desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix de 
manera significativa el consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o que afavoreix 
la fluïdesa del trànsit en el municipi. 

 
La bonificació s’aplicarà des del període impositiu en què es posi en funcionament el pla i 
mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada 
període impositiu. 
 
4. A l’empara del que disposa l’article 88.2.e) del Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació del 95% de la quota tributària els subjectes passius per quota municipal que duguin 
a terme activitats que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre 
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiqui tal 
declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
5. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial gaudiran d’una bonificació del 50 
per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una 
vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de 
l’article anterior. 

 
Article 6 
 
Procediment de concessió de beneficis fiscals 
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat regulats als 
articles 4t i 5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de 
presentació, s'han de presentar durant el primer trimestre de l'any o juntament amb la 
declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats 
abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del 
període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritació del tribut 
haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.  
 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de 
la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. 
Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
Article 7 
 
Quota tributària 
 
La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficient de ponderació i 
situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les bonificacions 
regulades en els articles 4 i 5 anteriors. 
 
Article 8 
 
Coeficient de ponderació 
 
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals 
fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat 
en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte passiu, segons el quadre següent: 
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Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient 
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 
Més de 100.000.000,00 1,35 
Sense volum net de negoci 1,31 

 
 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del subjecte 
passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es 
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta 
ordenança.  
 
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les 
activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment 
permanent. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per 
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb 
aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent. 
 
Article 9 
 
Coeficients de situació 

 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest 
municipi es classifiquen en 4 categories fiscals. Annex a aquesta ordenança figura l'índex de 
les vies públiques amb expressió de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin assenyalades a l'índex alfabètic abans esmentat seran 
considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita classificació fins al primer de 
gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquesta Corporació aprovi la categoria fiscal 
corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l’article 8è. 
d’aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local 
en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següent: 

 
Categoria fiscal vies públiques 
 

 1ª  2ª 3ª 
Coeficient aplicable 3,53 3,39 2,28 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del 
carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés principal. 
 
Article 10 
 
Període impositiu i meritació 
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1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions 
d'alta per inici d’una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins el final de l'any natural. 
 
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte 
quan, en els casos de declaració d'alta per inici d’activitat, el dia de començament no 
coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al 
nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de 
l'exercici de l'activitat. 
 
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. 
A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent 
als trimestres naturals en els que no s'hagués exercit l'activitat.  
 
3. En activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
 
Article 11 
 
Règim de declaració i d'ingrés  

1. És competència de l’Ajuntament la gestió tributària d’aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que 
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, 
resolució dels recursos que s’interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la 
informació i l’assistència al contribuent. 
 
2. 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. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins 
el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte 
impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan competent pot 
acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent 
justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la 
liquidació que s'impugna. 
 
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap cas, per 
aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense perjudici que, si 
la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la liquidació pagada, es dugui a 
terme la corresponent devolució d'ingressos. 
 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 62 de 
la Llei general tributària. 
 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el 
període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els 
termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 
5. Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute 
en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec de 



  Ordenances 2020 
 

9 
 

 
constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de 
constrenyiment reduït. 
 
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme al que disposa 
l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària. 
 
Article 12 
 
Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat 
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de 
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions 
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració 
de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de 
tributació per quota municipal. 
 
Article 13 
 
Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració 
delegada. 
 
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió 
censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries per a 
mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa 
d'aplicació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'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 dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació. 
 
Article 14 
 
Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Sentmenat a 14 de 
novembre de 1996, començarà a regir el dia 1r. de gener de 1997 i continuarà vigent mentre 
no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 
 
Disposició final 
 
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de 
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins 
de l'àmbit d'aquesta ordenança. 
 
Aquesta ordenança fiscal, amb les modificacions aprovades pel Ple en sessió celebrada 7 de 
novembre de 2019, serà d’aplicació des del 1r dia 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. 
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CARRERER ANNEX A ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IAE 
        

CODI 
CODI 
INE 

TIPUS 
ARTICL
E 

NOM DE LA VIA NOM CURT DE LA VIA CATEGORIA IAE 

        

806 806 C DE LA   SERRA BARONA              SERRA BARONA                                      2  

10010 466 C  ARENYS DE MAR                                     ARENYS DE MAR             2  

10011 395 C  CAN PALAU                                         CAN PALAU                 2  

10012 719 C  FRANCESC MACIA                                    FRANCESC MACIA            2  

10013 437 C  MONTSENY                                          MONTSENY                  2  

10014 360 C  MOSSEN CINTO 
VERDAGUER                            

MOSSEN CINTO VERDAGUER    2  

10015 450 C  PUIG DE LA CREU                                   PUIG DE LA CREU           2  

10016 458 C  SALUT                                             SALUT                     2  

10017 680 AV  SALVADOR ESPRIU                                   SALVADOR ESPRIU           2  

10018 428 C  JOANOT MARTORELL                                  JOANOT MARTORELL          2  

10019 720 C  JOAN MARAGALL                                     JOAN MARAGALL             2  

10020 485 C  JOAQUIMA MAS                            JOAQUIMA MAS              2  

10021 802 PTGE  TORRENT DEL CUSIDO                                TORRENT DEL CUSIDO        2  

10022 803 PL  JOAN FONT I SERRAT                                JOAN FONT I SERRAT        2  

10023 804 C  M. AURELIA CAPMANY                                M. AURELIA CAPMANY        2  

20011 562 PG  ANSELM CLAVE                                      ANSELM CLAVE              2  

20012 815 PG  PAL                                               PAL                       2  

20013 816 AV  TERRASSA                                          TERRASSA                  2  

20014 408 C  CLIMENT HUMET                                     CLIMENT HUMET             2  

20015 646 PL  CONSTITUCIO                                     CONSTITUCIO               2  

20017 768 C  DOCTOR FLEMING                                    DOCTOR FLEMING            2  

20020 706 C  JOHN LENNON                                       JOHN LENNON               2  

20021 791 PG  MESTRE JOSEP DURAN                                MESTRE JOSEP DURAN        2  

20022 438 C  MONTSERRAT                                        MONTSERRAT                2  

20023 402 C  CASTELLAR                                         CASTELLAR                 2  

20024 429 C  JOAQUIN COSTA                                     JOAQUIN COSTA             2  

30011 3 PL  BAIX                                              BAIX                      2  

30012 757 C  BATLLE JOAN DEU                                   BATLLE JOAN DEU           2  

30013 473 C  CALDES                                            CALDES                    2  

30014 703 PL  COLOMINA                                          COLOMINA                  2  

30015 410 C  COROMINES                            COROMINES                 2  

30016 411 C  COSTA DEL PEDRO                                   COSTA DEL PEDRO           2  

30017 35 C  CODOLS                                            CODOLS                    2  

30018 39 PL  DALT                                              DALT                      2  

30019 724 PTGE  ESCOLES                                           ESCOLES                   2  

30020 418 C  ESGLESIA                                          ESGLESIA                  2  

30021 796 PG  ESGLESIA                                          ESGLESIA                  2  

30022 808 C DE L’ ESPERANTO                 ESPERANTO                                         2  

30023 421 C  FRANCESC LAYRET                              FRANCESC LAYRET           2  

30024 809 C  FREDERIC ALFONSO                                  FREDERIC ALFONSO          2  

30025 722 C  GAUDI                                             GAUDI                     2  

30026 810 C  JAUME PERIC                                       JAUME PERIC               2  

30027 469 C DELS    LLIMS                     LLIMS                                              2  

30028 431 C  LLUNA                                             LLUNA                     2  

30029 797 PTGE  MIGDIA                                            MIGDIA                    2  

30030 434 C  MIGDIA                                            MIGDIA                    2  
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30031 439 C  NOU                                               NOU                       2  

30032 376 C  POCA FARINA                                       POCA FARINA               2  

30033 447 C  PROCESSO                                          PROCESSO                  2  

30034 580 CAMI  RAL DE BARCELONA                                  RAL DE BARCELONA          2  

30035 701 C  REC                                               REC                       2  

30036 456 C  SABADELL                                          SABADELL                  2  

30037 415 PG  SAGRERA                                           SAGRERA                   2  

30038 454 C  SANT ANTONI                                       SANT ANTONI               2  

30039 455 C  SANT JAUME SANT JAUME 2  

30040 460 C  SANT JOSEP                                        SANT JOSEP                2  

30042 461 C  SANT MENNA                                        SANT MENNA                2  

30043 811 C  SARAJEVO                                          SARAJEVO                  2  

30045 723 PL DE LA VILA VILA 2  

30046 613 PL  LLUIS COMPANYS                                    LLUIS COMPANYS            2  

30047 794 PL  JOAN OLIVER                                       JOAN OLIVER               2  

30048 702 PL  JARDINS JAUME 
CLADELLES                           

JARDINS JAUME CLADELLES   2  

30049 812 C  ANTONI FALGUERA                                   ANTONI FALGUERA           2  

30050 813 PTGE  CAL CARNISSER                                     CAL CARNISSER             2  

30051 814 PTGE  JOSEP LUIS SERT                                   JOSEP LUIS SERT           2  

40010 759 C  ANTONIO MACHADO                                   ANTONIO MACHADO           2  

40011 627 PTGE  ASSEMBLEA DE 
CATALUNYA                            

ASSEMBLEA DE CATALUNYA    2  

40012 760 C  BALMES                                            BALMES                    2  

40013 694 C  BOSQUET                                           BOSQUET                   2  

40014 758 AV  CAN BAIXERES                       CAN BAIXERES              2 CASC URBÀ - 1 
ZONES 
INDUSTRIALS (A 
PARTIR NRO. 31) 

40015 767 C  CARLES RIBA                                       CARLES RIBA               2  

40016 711 PL  CATALUNYA                                         CATALUNYA                 2  

40017 770 C  EUGENI D'ORS                                      EUGENI D'ORS              2  

40018 708 C  FEDERICO GARCIA 
LORCA                              

FEDERICO GARCIA LORCA     2  

40020 584 PTGE  JOAN FABRES I ARTIGAS                             JOAN FABRES I ARTIGAS     2  

40021 772 C  JOSEP PLA                                         JOSEP PLA                 2  

40022 765 C  MERCE RODOREDA                                    MERCE RODOREDA            2  

40023 775 C  MIGUEL DE CERVANTES                               MIGUEL DE CERVANTES       2  

40024 776 C  MILA I FONTANALS                                  MILA I FONTANALS          2  

40025 780 C  RAMON LLULL                                       RAMON LLULL               2  

40026 795 PL  ONZE DE SETEMBRE                                  ONZE DE SETEMBRE          2  

60010 761 C  BATLLE CEBRIA                                     BATLLE CEBRIA             3  

60011 766 C  BUIGAL                                            BUIGAL                    3  

60012 645 C  COLL DE SOLANET                                   COLL DE SOLANET           3  

60013 769 C  ESTEPERA                                          ESTEPERA                  3  

60014 430 C  LLIRIS                                            LLIRIS                    3  

60015 773 C LA       LLOSA                     LLOSA                                              3  

60016 774 C  MANEL DOMENECH                                    MANEL DOMENECH            3  

60017 700 C  MAS OLIVELLES                                     MAS OLIVELLES             3 URBANITZACIÓ 
–  
1 RESTAURANT 
CAN VINYALS 

60018 756 C  MAS SABET                                         MAS SABET                 3  

60019 777 C  MONTE LAURO                                       MONTE LAURO               3  

60020 779 C  PALADELL                                          PALADELL                  3  

60021 781 C  ROCA DEL COR                                      ROCA DEL COR              3  
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60022 782 C  SENYORETES                                        SENYORETES                3  

60023 699 C  SERRA CAVALLERA                                   SERRA CAVALLERA           3  

60024 763 C LES      VINYES                    VINYES                                             3  

70011 748 PTGE  ALBENIZ                                           ALBENIZ                   3  

70012 749 C  ANGEL GUIMERA                                     ANGEL GUIMERA             3  

70013 579 C  ANTIC RIERA                                       ANTIC RIERA               3  

70014 528 C  FERRAN CASABLANCAS                                FERRAN CASABLANCAS        3  

70015 750 PTGE  GRANADOS                                          GRANADOS                  3  

70016 350 C  ISIDRE MARGENAT                                   ISIDRE MARGENAT           3 URBANITZACIÓ 
- 1 RESTAURANT 
MAS VENTOS 

70017 751 C  JOAN VINYOLI                                      JOAN VINYOLI              3  

70018 365 C  JULI GARRETA                                      JULI GARRETA              3  

70019 532 C  MIQUEL CARRERAS                                   MIQUEL CARRERAS           3  

70020 533 C  MOSSEN ERNEST MATEU                               MOSSEN ERNEST MATEU       3  

70021 368 C  PAU CASALS                                        PAU CASALS                3  

70022 534 C  PAU VILA                                          PAU VILA                  3 URBANITZACIÓ 
–  
1 RESTAURANT 
PEDRASANTA 

70023 444 C  PEP VENTURA                                       PEP VENTURA               3  

70024 373 C  PERE DE SARAGOSSA                                 PERE DE SARAGOSSA         3  

70025 747 C  POMPEU FABRA                                      POMPEU FABRA              3  

70026 366 C  SANTIAGO RUSIÑOL                                  SANTIAGO RUSIÑOL          3  

70027 536 C  VILA ARRUFAT                                      VILA ARRUFAT              3  

80010 502 C  ALZINES                                           ALZINES                   3  

80011 370 C  APEL.LES MESTRES                                  APEL.LES MESTRES          3  

80012 752 AV  CAN CANYAMERES                                    CAN CANYAMERES            3 URBANITZACIÓ 
–  
1 RESTAURANT 
CAN 
CANYAMERES 

80013 745 C  CAN RIERA                                         CAN RIERA                 3  

80014 504 C  DOCTOR TRUETA                                     DOCTOR TRUETA             3  

80015 605 C  DRECERA                                           DRECERA                   3  

80016 363 C  ENRIC MORERA                                      ENRIC MORERA              3  

80017 503 C  GARBÍ                                             GARBÍ                     3  

80018 479 C  JOSEP MARIA DE 
SEGARRA                             

JOSEP MARIA DE SEGARRA    3  

80019 507 C  LLEVANT                                           LLEVANT                   3  

80020 614 C DE LA   LLUM                      LLUM                                               3  

80021 705 C DEL      MAR                       MAR                                                3  

80022 463 C  MAS ARNAL                                         MAS ARNAL                 3  

80023 480 C  MAS GINESTA                                       MAS GINESTA               3  

80024 374 C  MAS LLADO                                         MAS LLADO                 3  

80025 800 C  MAS OLIVERES                                      MAS OLIVERES              3  

80026 509 C  PABLO IGLESIAS                                    PABLO IGLESIAS            3  

80027 508 C DEL      PI                        PI                                                 3  

80028 538 C  PONENT                                            PONENT                    3  

80029 537 C DEL      PONT                      PONT                                               3  

80030 744 PL  PUIG DE SANT JOAN                                 PUIG DE SANT JOAN         3  

80031 624 C  VICENS BOU                                        VICENS BOU                3  

99032 726 .  CAN MONT-CAD                                      CAN MONT-CAD              1 RESTAURANT 
50010 510 C  CAN CLAPERS                                       CAN CLAPERS               1  

50011 637 C  CAN PERICH                                        CAN PERICH                1  

50012 643 C  CEMENTIRI NOU                                     CEMENTIRI NOU             1  
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50019 697 C  GATO PEREZ                                        GATO PEREZ                1  

50013 709 PTGE  INDUSTRIA                                         INDUSTRIA                 1  

50018 696 C  JOSEP TURA                                        JOSEP TURA                1  

50020 718 CAMI  MAS D'EN CISA                                     MAS D'EN CISA             1  

50014 515 C  NOTARI JESUS LED                                  NOTARI JESUS LED          1  

50015 675 AV  PRINCIPAL                                         PRINCIPAL                 1  

50021 818 C  ROURE GROS                                        ROURE GROS                1  

50016 790 PG  TORRE ROJA                                        TORRE ROJA                1  

50017 517 C  TORRENT D'EN BAIELL                               TORRENT D'EN BAIELL       1  

99059 807 C  ANTONI AGUILERA                                   ANTONI AGUILERA           1 ZONES 
INDUSTRIALS 
(CAN ROURE) 

99019 787 C  CAN BIGAS                                         CAN BIGAS                 1 ZONES 
INDUSTRIALS 
(CAN ROURE) 

99039 600 C  CAN ROURE                                         CAN ROURE                 1 ZONES 
INDUSTRIALS 
(CAN ROURE) 

99051 727 CTRA  MOLINS DE REI A VIC                               MOLINS DE REI A VIC       1 ZONES 
INDUSTRIALS- 3 
ALTRES 

99015 631 CTRA  CALDES                                            CALDES                    1 (DES DEL 
CEMENTIRI FINS 
AL FINAL DEL 
TERME 
INCLOSES NAUS 
BARZANO QUE 
ES ZONA 
INDUSTRIAL) 

60 332 .  BOBILA                                            BOBILA                    1  

664 664 PRAG
E 

 MAS MILA                                          MAS MILA                  3  

99010 819 PRAG
E 

EL       BALLADOR                  BALLADOR                                          3  

99011 688 PRAG
E 

 BOSC DE GUANTA                                   BOSC DE GUANTA            3 URBANITZACIÓ 
– 1 
RESTAURANT 
DE GUANTA 

99012 686 CAMI  BOSC DE CAN SORTS                                 BOSC DE CAN SORTS         3  

99013 738 .  CA N'ORIACH                                       CA N'ORIACH               3  

99014 786 .  CA L'ANEC                                         CA L'ANEC                 3  

99016 788 .  CAN BAIGUAL                                       CAN BAIGUAL               3  

99017 590 .  CAN BARO                                          CAN BARO                  3  

99018 591 .  CAN BERENGUER                                     CAN BERENGUER             3  

99020 592 .  CAN BORRAS                                        CAN BORRAS                3  

99021 725 .  CAN CAPELLA                                       CAN CAPELLA               3  

99022 730 .  CAN CASTELLET DE LA 
RIBA                           

CAN CASTELLET DE LA RIBA  3  

99023 731 .  CAN CLADELLAS                                     CAN CLADELLAS             3 - 1 
RESTAURANT 
CAN CLADELLAS 

99024 732 .  CAN CLAPERS-JUSSA                                 CAN CLAPERS-JUSSA         3  

99025 734 .  CAN FARGUES                                       CAN FARGUES               3  

99026 733 .  CAN COSTET                             CAN COSTET                3  

99027 785 .  CAN COSTA                                         CAN COSTA                 3  

99028 634 .  CAN FRUITOS                                       CAN FRUITOS               3  

99029 595 .  CAN GIBERT                                        CAN GIBERT                3  

99030 714 .  CAN GUIXE                                         CAN GUIXE                 3  

99031 735 CAMI  CAN MAS                                           CAN MAS                   3  
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99033 736 .  CAN MONTLLOR DE BAIX                              CAN MONTLLOR DE BAIX      3 - 1 

RESTAURANT 
CAN MONTLLOR 

99034 635 .  CAN MONTLLO DE DALT                              CAN MONTLLO DE DALT      3  

99035 737 .  CAN MORERA                                        CAN MORERA                3 - 1 
RESTAURANT 
CAN MORERA 

99036 598 .  CAN PADRÓ                                         CAN PADRÓ                 3  

99037 713 .  CAN RAMONEDA                                      CAN RAMONEDA              3  

99038 739 .  CAN RIERA                                         CAN RIERA                 3 - 1 
RESTAURANT 
CAN RIERA 

99040 754 .  CAN SANOSA                                        CAN SANOSA                3  

99041 601 .  CAN TURULL                                        CAN TURULL                3  

99042 602 .  CAN VERNEDA                                       CAN VERNEDA               3  

99043 740 .  CAN VILA                                          CAN VILA                  3  

99044 692 PRAG
E 

 CAN VINYALS                                       CAN VINYALS               3  

99045 716 PRAG
E 

 CASA NOVA                                         CASA NOVA                 3  

99046 801 .  CASA BAIO                                         CASA BAIO                 3  

99047 755 PRAG
E 

 MAS GUARDIA                                       MAS GUARDIA               3  

99049 741 .  MAS PUIGURIGUER                                   MAS PUIGURIGUER           3  

99050 693 PRAG
E 

 MAS D'EN CISA                                     MAS D'EN CISA             3  

99052 783 PRAG
E 

 PLA DE COLOMA                                     PLA DE COLOMA             3  

99053 728 CTRA  POLINYA                                           POLINYA                   3-1 ZONES 
INDUSTRIALS 

99054 784 PRAG
E 

 RACO DE SAGRERA                                   RACO DE SAGRERA           3  

99055 729 CTRA  SABADELL                                          SABADELL                  3  

99061 642 CTRA  CASTELLAR                                         CASTELLAR                 3  

99063 717 PRAG
E 

EL       CASTELL DE SENTMENAT     CASTELL DE SENTMENAT                              3  

99065 753 PRAG
E 

 SERRABARONA                                       SERRABARONA               3  

99066 715 .  CAN PACHAU                                        CAN PACHAU                3  

99067 817 PRAG
E 

 CAN VERNEDA                                       CAN VERNEDA               3  

99069 805 CAMI  ROMA                                         ROMA                      3  

99999    ALTRES ZONES O 
CARRERS 

 3  

20010 707 C  ALFONS CARLOS COMIN                               ALFONS CARLOS COMIN       2  

20016 762 C  COSTES DE FARIGOLA                                COSTES DE FARIGOLA        2  

20019 654 PTGE  JOAN MIRÓ                                         JOAN MIRÓ                 2  

40019 710 C  JAUME ROCA                                        JAUME ROCA                2 (DE L'1 AL 15 I 
DEL 2 AL 20) 1 
ZONES 
INDUSTRIALS (A 
PARTIR NRO. 22 
PARELLS I 17 
SENARS) 

793  C DE CAN COSTA                                         CAN COSTA                 3  

99025 734 C DE  CAN FARGUES                                       CAN FARGUES               3  

99024 732 C  CAN CLAPERS JUSSÀ CAN CLAPERS JUSSÀ 3  

20025 824 C  ALCALDE JOAN 
TORRENTS 

ALCALDE JOAN TORRENTS 2  

20026 825 PG DEL      CASTELL CASTELL 2  

20027 826 PTGE DEL      BOSC MAL BOSC MAL 2  
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20028 827 C  ALCALDE JOAN GUÀRDIA ALCALDE JOAN GUÀRDIA 2  

20029  PTGE DEL  LLAPIS LLAPIS 2  

70028 822 C  ERNEST LLUCH ERNEST LLUCH 3  

70029 823 PTGE DE LA   CASILLA CASILLA 3  

40028 821 PTGE DEL GERMÀ VICTORÍ (MARTÍ 
ANGLÈS I OLIVERES) 

GERMÀ VICTORÍ 2  

40027 820 PL DE LA   LLEVA DEL BIBERÓ LLEVA DEL BIBERÓ 2  

90010 831 C  MILES DAVIS MILES DAVIS 2  

90011 832 C  TETE MONTOLIU TETE MONTOLIU 2  

90012 833 C  LOUIS ARMSTRONG LOUIS ARMSTRONG 2  

90013 834 C  ELLA FITZGERALD ELLA FITZGERALD 2  

90014 835 C  DUKE ELLINGTON DUKE ELLINGTON 2  

90015 836 C  CHET BAKER CHET BAKER 2  

90016 837 C  JOHN COLTRANE JOHN COLTRANE 2  

  C  PLA DE LA FALGUERA PLA DE LA FALGUERA 1  

30060 847 PL  CAN VILAR CAN VILAR 2  

30061 848 PTGE  BITLLAIRES BILLAIRES 2  

30059 845 AV  FILADORES FILADORES 2  

30058 844 C  RODETERES RODETERES 2  

30057 843 C  APRENENTS APRENENTS 2  

30056 842 C  REPASSADORES REPASSADORES 2  

30055 841 C  CONTRAMESTRE CONTRAMESTRE 2  

30054 840 C  ORDIDORES ORDIDORES 2  

30053 839 AV DE 
LES 

TEIXIDORES TEIXIDORES 2  

20030 838 PTGE DE SAUSSET LES PINS SAUSSET LES PINS 2  

70030 846 C  AMETLLER AMETLLER 3  

 


