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ORDENANCES FISCALS 2021 

Núm. Ord. 

1. Impost sobre bens immobles (IBI). 

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

3. Impost sobre construcció, instal·lacions i obres (ICIO). 

4. Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

(Plusvàlua). 

5. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials. 

6. Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques 

7. Taxa sobre el servei de recollida d’escombraries. 

8. Impost sobre activitats econòmiques (IAE). 

9. Taxa per ocupació de subsòl, sòl i volada de la via pública. 

10. Taxa subministrament aigua 

11. Taxa expedició documents Administratius 

12. Taxa utilització privativa o aprofitament especial de domini públic 

local. 

13. Taxa per la tramitació i atorgament de la llicència de les activitats 

sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental. 

14.  

15. Taxa de Clavegueram. 

16. Taxa sobre el servei domiciliari d’aigua al nucli de Bonany 

17.  Impost sobre despeses sumptuàries. 

18.  Taxa per la utilització d’instal·lacions i dependències municipals. 

19.  Taxa pel servei de gestió del registre censal d’animals de companyia i 

llicència per tinença de gossos potencialment perillosos. 

20. Taxa del servei de cementiris 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                   Ordenança Fiscal núm. 1 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 1r. Fet imposable 
 

1. El fet imposable de l’Impost sobre Béns Immobles està constituït per: 
a) La propietat dels béns immobles de naturalesa rústica o urbana dins del terme 

municipal. 
b) La titularitat d’un dret d’usdefruit o de superfície sobre els béns immobles de 

naturalesa rústica o urbana dins el terme municipal. 
c) La titularitat d’una concessió administrativa sobre els béns immobles de 

naturalesa rústica o urbana dins el terme municipal. 
d) La titularitat d’una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics, 

l’exercici de la qual requereix, l’afectació de béns immobles de naturalesa 
urbana o rústica dins del terme municipal. 

2. Tenen consideració de béns immobles de naturalesa urbana els que defineixi amb 
aquest caràcter l’article 62 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
3 Tenen consideració de béns immobles de naturalesa rústica els que defineixi amb 
aquest caràcter l’article 63 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre. 

 
Article 2n. Subjecte passiu 
 

En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i així mateix les herències 
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 
constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, 
que siguin: 

a) Propietaris de béns immobles urbans o rústics sobre els quals no recaiguin 
drets reals d’usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de 
concessió administrativa ni siguin afectes a la prestació de serveis públics la 
gestió dels quals s’efectuï en la forma de concessió administrativa. 

b) Titulars d’ un dret real d’ usdefruit sobre béns immobles urbans o rústics dins 
el terme municipal. 

e) Titulars d’un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústics dins 
el terme municipal. 

d) Titulars d’una concessió administrativa sobre béns immobles gravats, o sobre 
els serveis públics a què estiguin afectats. 

 
Article 3r. Responsables. 
 

1. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, 
l’adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes 
tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost. 
2. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d’usdefruit o de 
superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de 
respondre del pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest 
impost. 
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3. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 

 
Article 4t. Exempcions1 
 

1. Gaudeixen d’exempció els béns següents: 
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes de les entitats 

locals estan directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana 
i als serveis educatius i penitenciaris. 

b) Els que, essent propietat del municipi, estan afectats a l’ús o els serveis 
públics. 

c) Els que siguin propietat de la Creu Roja. 
d) Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis 

indispensables per a l’explotació de les esmentades línies 
e) Els de naturalesa urbana i valor inferior a 601,01 euros. 
f) Els de naturalesa rústica, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la base 

imposable corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi 
sigui inferior a 601,01 euros. 

g) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les 
condicions establertes a l’article 64 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 

2. Les exempcions han d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu de l’impost que, en 
tot cas, no pot al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes. 
3. L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la 
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. 

 
Article 5é. Bonificacions 
 

1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 90 per 
cent en la quota de l’impost, de conformitat amb l’article 74 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre. 
El termini per beneficiar-se de la bonificació comprèn el temps d’urbanització o de 
construcció i un any més a partir de l’acabament de les obres. Tanmateix, cal 
advertir que l’esmentat termini no pot ésser superior a tres anys a partir de l’inici de 
les obres d’urbanització i construcció. 
2. Són aplicació a la concessió de bonificacions les previsions contingudes en els 
punts 2 i 3 de l’article 4 d’aquesta ordenança. 

 
Article 6é.  Base imposable 
 

Està constituïda pal valor cadastral dels béns immobles urbans o rústics, vigents el 
dia 1 de gener de mateix exercici. 

 
 
                                                           
1 Es va eliminar el punt 4 de l’art 4 i punt 3 de l’art. 5, i modificació art. 6 pel Ple de 17/10/1998. 
  Publicació inicial BOP núm. 256 de 7/11/1998. 
  Publicació final BOP núm. 295 de 24/12/1998. 
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Article 7é. Tipus de gravamen i quota2  
 
Per l’exercici de 2001 serà de 0,50 per cent quan es tracti de béns de naturalesa 
urbana i el 0,653

 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica.  El seu període 
de vigència d’aquests percentatges es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses.  
La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen.  

 
Article 8é. Període impositiu i acreditament de l’impost  

 
1. El període impositiu és l’any natural.  

 
2. L’impost s’acredita el primer dia de l’any.  
 
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de 
titularitat, tenen efectivitat a partir de l’any següent a aquell en què es produeixen.  

 
Article 9é. Normes de gestió de l’impost  

 
1. Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les 
sol·licituds per acollir-s’hi ha d’ésser presentades a l’administració municipal, 
davant la qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen 
la modificació de règim. 
  
2. Les liquidacions tributaries són practicades per l’Ajuntament, tant les que 
corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe.  
 
3. 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 de la notificació expressa o l’exposició pública dels padrons 
corresponents.  
 
4. 4La interposició de recurs no atura l’acció administrativa per al cobrament, a 
menys que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del 
deute tributari. 

                                                           
2 Modificat per Ple de 9/09/2000 
  Publicació inicial BOP núm. 224 de 28/09/2000. 
  Publicació final BOP núm. 82 de 9/04/2001. 
3 Modificada per Ple de 26/06/2020 
  Publicació inicial BOP núm. 04118 de 7/07/2020. 
  Publicació final BOP núm. 05980 de 31/08/2020. 
4Modificat per Ple de 17/10/1998. 
  Publicació inicial BOP núm. 256 de 7/11/1998. 
  Publicació final BOP núm. 295 de 24/12/1998. 
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No obstant això, en casos excepcionals, l’Alcaldia pot acordar la suspensió del 
procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la 
impossibilitat de presentar-ne o bé demostra fefaentment l’existència d’errors 
materials en la liquidació que s’impugna.  
El període de cobrament voluntari serà fixat per 1‘Ajuntament anualment.  
La no notificació o recepció dels valors-rebuts no eximirà de l’obligació del seu 
pagament ni a 1’alteració del període voluntari de cobrament.  
Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s’obre la 
via de constrenyiment i s’aplica el recàrrec del 20 per cent. 
  
5. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a 
més del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els 
interessos de demora computats al tipus d’interès legal vigent en la data de 
conclusió del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre 
l’esmentada data i aquella en la qual té lloc el pagament es fa efectiu.  
 

Article 10è. Gestió per delegació 
 

Si l’Ajuntament delegava en la Diputació Provincial de Tarragona les facultats de 
gestió de l’impost i aquesta delegació és acceptada, les normes contingudes a 
l’article anterior seran aplicades a les actuacions que ha de fer l’administració 
delegada. 

 
Article l1é. Vigència i data d’aprovació 
 

5Aquesta ordenança consta de 11 articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en 
sessió extraordinària celebrada el dia 9 de desembre de 1989 i començarà a regir el 
dia 1 de gener de 1990. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 BOP núm. 297 de 27/12/1989. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                                                Ordenança Fiscal núm. 2  
 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable. 
 
1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la 

titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies 
públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria. 

 
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els 

registres públics corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes 
d'aquest impost també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos 
temporals i matrícula turística. 

 
3.  No estan subjectes a aquest impost: 

a) Els vehicles que, hagin estat donats de baixa en els registres per antiguitat del 
seu model, i puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment arran 
d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa. 

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la 
càrrega útil dels quals no és superior a 750 quilograms. 

 
Article 2. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats 

a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, a nom de les quals consta el vehicle en el permís de circulació. 

 
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 

passiu canvia el seu domicili està obligat a comunicar-ho a l’Administració 
competent, d’acord amb l’establert en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte i, el 
canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins el moment de 
presentació de l’esmentada declaració. No obstant l’Administració pot rectificar el 
domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació. 

 
3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger, estan obligats a designar un 

representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions 
amb la Hisenda  pública. 

 
Article 3. Exempcions 
 
1. Estan exempts d’aquest impost: 

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a 
la defensa nacional o a la seguretat ciutadana. No estaran exempts els vehicles 
de titularitat privada, encara que s’utilitzin per serveis públics, ni aquells la 
titularitat dels quals correspongui a Organismes Autònoms. 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents 
diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que són 
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súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de 
reciprocitat en la seva extensió i grau. 
Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a 
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic 

c) Els vehicles respecte dels quals així es deriva d’allò que es disposa en tractats 
internacionals. 

d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària 
o al trasllat de ferits i malalts. 

e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no és 
superior a 350 kg. i que, per construcció, no poden assolir en pla una velocitat 
superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment (i no merament 
adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna disfunció o incapacitat física. 
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel 
seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplica en tant es mantenen aquestes 
circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als 
destinats al seu transport. 
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten aplicables als 
subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle 
simultàniament. 
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb 
minusvalidesa aquelles que tenen aquesta condició legal en grau igual o superior 
al 33 per 100. 

f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de 
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeix de nou 
places, inclosa la del conductor. 

g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 
d’Inspecció Agrícola. 

 
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i  g) de l’apartat 

1 d’aquest article, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del 
benefici i aportant el Permís de Circulació, la Targeta d'Inspecció Tècnica i la resta 
de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes. En relació a 
l'exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l'apartat 1 d'aquest article, 
l'interessat ha d'aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l'òrgan competent i 
justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa serà necessària una declaració 
signada pel titular en la que es declari si el vehicle serà conduït per ell o destinat al 
seu transport. 

 
3. Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió 

del tribut, expedeix un document que acredita la seva concessió. Les exempcions 
sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost, inclòs quan la liquidació ha 
estat girada i encara no ha adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, 
produeixen efectes en el mateix exercici sempre i quan es compleixin els requisits 
establerts per a tenir-hi dret en el moment de la meritació de l’impost. 

 
Article 4. Període impositiu i meritació de l'impost 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera 

adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què 
es produeix aquesta adquisició. 
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2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 
 
3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es 

prorrateja per trimestres i s’ha de satisfer la quota que correspongui als trimestres 
que resten per transcórrer de l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 

 
4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per 

trimestres i es retorna la que correspon als trimestres que resten per transcórrer, 
exclòs aquell en què es produeix la baixa. També s’aplica aquest prorrateig de la 
quota, en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del 
moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic 
corresponent. 
 

5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan 
intervé un venedor de vehicles amb establiment obert a l'Estat per aquesta activitat, 
segons el que determina l'article 33 del Reglament General de Vehicles, no es 
procedeix al prorrateig de deute, però el vehicle no s'inclou al padró del següent 
exercici.  

 
Les baixes temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tenen una durada 
màxima d'un any. Vençut aquest termini el subjecte indicat en el paràgraf anterior 
ha de sol·licitar el canvi de titularitat al seu nom. Quan la transferència es produeix 
l'any natural següent a la data de la baixa, l'import de la quota es calcula d'acord 
amb l'apartat 3 d'aquest article. 

 
Article 5. Règims de gestió, declaració i d’ingrés  
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en 

via de gestió tributària, corresponen a l'Ajuntament del domicili que consta en el 
permís de circulació del vehicle, sens perjudici dels acords de delegació de 
competències o col·laboració que s'han pogut realitzar.  

 
2. En el cas d'altes per primera o posteriors adquisicions de vehicles, en aquest últim 

cas en els termes del segon paràgraf de l'apartat 5 de l'article 4 d'aquesta Ordenança 
o quan els vehicles es reformen de manera que s’altera la seva classificació als 
efectes d'aquest impost, els subjectes passius han de presentar, davant l'Ajuntament 
o Administració encarregada de la gestió, en el termini de trenta dies que es 
compten des de la data de l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació, que 
conté els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació del 
tribut. S'acompanya la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, 
la Targeta d'inspecció tècnica i el Document nacional d'identitat o el Número 
d'identificació fiscal del subjecte passiu. 

 
3. Provist de la declaració-liquidació, l'interessat pot ingressar l'import de la quota de 

l'impost resultant de la mateixa a l'oficina encarregada de la gestió o en qualsevol 
oficina de les entitats col·laboradores en la recaptació. 
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Aquesta declaració-liquidació té el caràcter de provisional, fins que l'oficina 
encarregada de la gestió verifica que la mateixa s'ha efectuat mitjançant la correcta 
aplicació de les normes reguladores de l'impost. 
 

4. En els supòsits de baixa, transferència o canvi de domicili que consta en el permís 
de circulació del vehicle, els subjectes passius han d’acreditar el pagament de 
l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior al que es realitza el 
tràmit, sense perjudici de l'obligació d'abonar la resta de deutes pendents, i sense 
perjudici de les actuacions de comunicació d’impagaments que hagi pogut efectuar 
l’Ajuntament o l’entitat que exerceixi les funcions de recaptació per delegació a la 
Direcció General de Trànsit establertes en l’article 99.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 

 
Article 6. Padrons 
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, per a la 

recaptació de les quotes s’utilitzarà el sistema de cobrament periòdic mitjançant la 
confecció d’un padró anual. 

 
2. El padró de l'impost, un cop aprovat, s'exposa al públic durant el termini d’un mes 

perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions 
oportunes. L'exposició al públic s'anuncia al Butlletí oficial de la província i 
produeix els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.  

 
3. Finalitzat el període d'exposició pública es pot interposar el recurs de reposició 

regulat a l'article 14 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 
4. Les modificacions del padró es fonamenten en les dades del Registre públic de 

trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, 
transferències i canvis de domicili, així com de les modificacions de les 
característiques tècniques que puguin produir-se en els vehicles. 

 
5. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament 

que fixa l'Ajuntament o administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per 
mitjà d'Edictes publicats al Butlletí oficial de la província, sense perjudici d'utilitzar 
a més altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari 
és inferior a dos mesos. 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Primera: Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta 
Ordenança. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es 
puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran 
la seva vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta 
ordenança estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de 
l’atorgament, s’aplicarà el règim vigent en l’exercici de la meritació de l’impost. De la 
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mateixa manera els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que 
hagin de ser d’aplicació a exercicis successius mantindran la seva vigència sempre que 
es mantingui aquest benefici fiscal en l’ordenança vigent per l’exercici corresponent, 
així com les condicions substantives i formals per al seu atorgament d’acord amb 
l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació per cada exercici la 
quantia i la resta d’elements vigents per aquell exercici, amb independència de la 
quantia i resta d’elements reconeguts. 
 
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que 
realitza la gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la 
pèrdua del benefici fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador 
establert legalment. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
Primera: La present Ordenança reguladora es completa amb l’annex que s’incorpora a 
la mateixa:  
 
Annex:  Elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com la 
imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament. 
 
Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, 
seran d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la 
nova disposició. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, comença a regir el dia 1 de gener de 2021, i continuarà vigent 
mentre no se n’acorda la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats, resten vigents.6 
 
 
 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE 
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida 
 
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el 

següent quadre de tarifes:  
 
(La tarifa no pot superar el doble de la quota indicada en el quadre de tarifes del 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.) 

                                                           
6
 Ordenança aprovada pel Ple de 26 de juny de 2020: 

   Publicació inicial BOP núm. 04119 de 7/07/2020. 

   Publicació final BOP núm. 05981 de 31/08/2020. 
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Classe de vehicle 

Tarifa 
A) Segons potència fiscal  
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys.  
De menys de 8 cavalls fiscals  . 15,00 
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals  35,00 
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals  73,00 
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals  91,00 
De 20 cavalls fiscals en endavant   115,00 
  
2. Tractors, tracto camions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles 
articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines autopropulsades 
que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o 
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.  
De menys de 16 cavalls fiscals  18,00 
De 16 fins 25 cavalls fiscals  28,00 
De més de 25 cavalls fiscals  84,00 
  
B) Segons el número de places.  
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al transport de 
més de 9 persones.  
De menys de 21 places  84,00 
De 21 fins 50 places   119,00 
De més de 50 places  149,00 
  
C) Segons la càrrega útil en quilograms  
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i 
furgonetes mixtes, habilitats per al transports de fins a 9 persones, vehicles 
mixtes i vehicles habitacle.  
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil  . 43,00 
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil   84,00 
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil   119,00 
De més de 9.999 de càrrega útil   149,00 
  
2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i 
remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.  
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil   18,00 
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil . 28,00 
De més de 2.999 kg. de càrrega útil   84,00 
D) Segons els centímetres cúbics  
Ciclomotors   7,00 
Motocicletes fins 125 c.c 7,00 
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.  8,00 
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c 16,00 
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.  . 31,00 
Motocicletes de més de 1.000 c.c. 61,00 
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2. El quadre de tarifes s’aplica fins i tot en el supòsit en què les tarifes bàsiques 
contingudes al Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es modifiqui per la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat.  

 
3. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 

339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat vial i disposicions complementàries, 
especialment el Reial Decret 2822/98, de 23 de desembre, sobre el concepte de les 
diverses classes de vehicles.  

 
4. Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que 

disposa l’Annex V del Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de vehicles.  

 
5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra A.2) de les 

tarifes indicades comprèn tant els tractors de camions com els tractors d'obres i 
serveis.  

 
6. Les furgonetes tributen com a camions, d'acord amb la seva càrrega útil, llevat de 

que el vehicle estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, que 
haurà de tributar com a autobús.  

 
7. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes i, 

per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.  
 
8. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que 

porti la potència d'arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.  
 
9. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser 

transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar 
segons les tarifes corresponents als tractors.  

 
10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes. 

 
11. Els vehicles elèctrics que tinguin la consideració de lleuger es consideraran com a 

ciclomotors, mentre que les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte 
d’aquest impost, de motocicletes fins a 125 cc. La resta de vehicles elèctrics 
tributaran en funció de la tarifa que els pugui correspondre dintre de cada classe de 
vehicle. 

 
Article 2. Bonificacions potestatives 
 
1. S'aplica la bonificació indicada de la quota de l’impost, incrementada o no, a favor 

dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en 
el medi ambient per algun dels següents motius:  
- Quan disposin de motor bimodal o híbrid (combinació d’un motor de gasolina 

de molt baixa emissió i un motor elèctric). Bonificació del   25%  (màxim: 75) 
per cent. 
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- Quan disposin de motor híbrid endollable. Bonificació del   40%  (màxim: 75) 
per cent. 

- Quan disposin de motor elèctric.  Bonificació del   60%  (màxim: 75) per cent. 
 

2. S'aplica una bonificació del    100    (màxim: 100) per cent de la quota de l’impost, 
incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics d'acord amb allò que disposa el Reial 

decret 1247/1995, de 14 de juliol, que aprova el Reglament de Vehicles 
Històrics. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la 
catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 

b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de  25  anys (mínim: 25 anys), 
comptats a partir de la data de fabricació. Si no és coneguda, s’ha de tenir en 
compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què el 
corresponent tipus o model es va deixar de fabricar. 

 
3. Per a poder gaudir de les bonificacions previstes en els apartats 1 i 2 d’aquest article 

els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar 
el Permís de circulació, la Targeta d'inspecció tècnica i la resta de medis de prova 
que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes. 
 
El gaudiment de les bonificacions previstes en els apartats 2.a) i 2.b) d’aquest article 
serà automàtic, sense necessitat que els interessats ho sol·licitin, de forma que 
s’aplicarà en funció de la data de matriculació del vehicle i tipus de matrícula del 
vehicle. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                   Ordenança Fiscal núm. 3 
  
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
Article 1r. Fet imposable 

 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dintre del terme municipal, 

de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l’obtenció 
de la llicència d’obra urbanística corresponent, s’hagi obtingut o no aquesta 
llicència, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 

 
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran 

consistir en: 
A) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de tota mena de nova 

planta. 
B) Obres de demolició. 
C) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior 

com les que modifiquen el seu aspecte exterior. 
D) Alineacions i rasants. 
E) Obres de fontaneria i de clavegueram. 
F) Obres en cementiris. 
G) Qualssevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereix llicència 

d’obra urbanística. 
 

Article 2n. Subjectes passius 
 

1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, 
els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, 
instal·lacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, 
es considerarà contribuent el qui tingui la condició de propietari de l’obra. 

 
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin 

les llicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o les 
obres, si no eren els mateixos contribuents. 

 
Article 3r. Base imposable, quota i acreditament 

 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
2. La Quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base imposable al tipus de 

gravamen. 
 
3. El tipus de gravament serà el 2,50 per cent7. 
                                                           
7 Acord del Ple de 22/09/2005. 
  Publicació inicial BOP 228 de 4/10/2005. 
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4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, 

encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 
 

Article 4t. Gestió 
 

1. Quan es concedeix la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i 
la base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, 
sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos 
així, la base imposable la determinaran els tècnics municipals, d’acord amb el cost 
estimat del projecte. 

 
2.   A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament 

i del seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa 
corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es refereix 
l’apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent i exigirà del 
subjecte passiu o u reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. 

 
Article 5è. Inspecció i recaptació 

 
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària, les altres Lleis de l’Estat reguladores de la matèria i les disposicions 
dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 6è. Infraccions i sancions 

 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei 
General Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 8Butlletí 
Oficial de la Província í ser aplicable a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període 
de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
Aquesta ordenança consta de sis articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada a nou de desembre de mil nou-cents vuitanta nou. 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
  Publicació final BOP 266 de 19/11/2005. 
8
 BOP número 297 de 27-12-1989. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                               Ordenança Fiscal núm. 4 

 

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL  VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA  

Capítol I  
FET IMPOSABLE  

 
Article 1r.  
 
1. Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que experimenten els 

terrenys de naturalesa urbana ¡ que es manifesti a conseqüència de la transmissió de 
la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret 
real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.  
 

2. El títol a que es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:  
 

a) Negoci jurídic “mortis causa”.  
b) Declaració formal d’hereus “ab intestato”.  
c) Negoci jurídic “inter vivos”, sia de caràcter onerós o gratuït.  
d) Alienació en subhasta pública.  
e) Expropiació forçosa.  
 

Article 2n.  
 
Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sol urbà, el susceptible 
d’urbanització, l’urbanitzable programat o urbanitzable no programant des del moment 
en que s’aprovi un Programa d’Actuació Urbanística, els terrenys que disposin de vies 
pavimentades o que hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a més, amb 
clavegueram, subministrament d’aigua, subministrament d’energia elèctrica i 
enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana. 
  
Article 3r  
 
No està subjecte a aquest impost 1’ increment de valor que experimentin els terrenys 
que tinguin la consideració de rústics als efectes de l’impost sobre Béns Immobles. 

 
Capítol II  

EXEMPCIONS  
 

Article 4t.  
 
Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de:  

 
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 

adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions 
que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.  

b) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.  
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c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges a favor dels fills, com a 
conseqüència del compliment de sentenciés en els casos de nul·litat, separació o 
divorci matrimonial. 

 
Article 5è.  
 
També estan exempts d’aquest impost les corresponents increments de valor quan la 
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:  
 
a) L’Estat i els seus organismes autònoms de caràcter administratiu.  
b) La comunitat autònoma de Catalunya, la província de Tarragona, i els organismes 

autònoms de caràcter administratiu.  
c) El municipi de Querol i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin 

part, a més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.  
d) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benéfico-docents.  
e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constituïdes 

d’acord amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d’agost.  
f) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats 

o convenis internacionals.  
g) Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys afectes a 

aquestes.  
h) La Creu Roja Espanyola.  

 
Capítol III  

SUBJECTES PASSIUS 
  
Article 6è. 
 
Tindran la condició de subjecte passiu d’aquest impost:  
 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, en qui adquireix el terreny o el qui a 
favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.  

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 
gaudí limitatius del domini, a títol onerós, el qui transmet el terreny o la persona que 
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 

 
Capítol IV  

BASE IMPOSABLE  
 

Article 7è. 
 
 1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor 

dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l’acreditament i 
experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys. 

  
2. Per determinar l’import de l’increment real a què es refereix l’apartat anterior, hom 

aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de 1’acredítament el percentatge 
que correspongui en funció del nombre d’anys durant els quals s’hagués generat 
aquest increment. 
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3. 9El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de multiplicar el nombre 

d’anys expressat en l’apartat 2 d’aquest article pel percentatge anual corresponent, 
que serà: 

 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i 

cinc anys 3.00 %.  
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de cinc a deu anys 

2.50%.  
c) Per als increments de valor generat en un període de temps de fins a quinze anys 

2.50%.  
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 

2’20 %.  
  

Article 8è.  
 
Als efectes de determinar el període de temps en què es generi l’increment del valor, 
hom prendrà només els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior 
adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment 
anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producció del fet 
imposable d’aquest impost, sense tenir en consideració les fraccions d’any. 

El període de generació no podrà ser inferior a un any en cap cas. 
  
Article 9è.  
 
En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al 
temps d’acreditament d’aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment als 
efectes de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 
Article 10è.  
 
En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre 
terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del 
valor definit en l’article anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets 
esmentats, calculat segons les regles següents: 

  
A) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 

per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot 
excedir del 70 per cent d’aquest valor cadastral. 

B) Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de 
vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta 
quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d’ aquesta edat, fins al 
límit mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.  

C) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o 
superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del 
valor cadastral del terreny usufructuat. 

                                                           
9 Modificat pel Ple de 22/12/2005. 
  Publicació inicial BOP núm. 3 de 4/01/2006. 
  Publicació final BOP núm.37 de 14/02/2006. 
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D) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en 
les lletres A), B) ¡ C) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al 
temps d’aquesta transmissió. 

E) Quant es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència 
entre el valor cadastral del terreny ¡ el valor de 1’ usdefruit, calculat segons les regles 
anteriors. 

F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que en resulti d’aplicar al 75 per cent del 
valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles 
corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.  

G) En la constitució o la transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitatius 
del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres A). B), C), D) i E) 
d’aquest article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d’aquest 
impost:  

 
a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el 

resultat de la capitalització o l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva 
renda o pensió anual.  

b) Aquest darrer, si aquell fos menor. 
  

Article 11è. 
 
En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o 
terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l’existència 
d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor 
cadastral que representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en 
l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en resulti d’establir la proporció 
entre la superfície o el volum de les plantes que s’han de construir en alçada o subsòl i 
la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s’ha construït. 

 
Article l2è. 
 
En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la 
part del preu just que correspongui al valor del terreny. 

  
Capítol V  

DEUTE TRIBUTARI 
 

Secció primera  
Quota tributària  

 
Article 13è. 
  
10La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable els tipus 
següents:  
 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprés entre un i cinc 

anys 30%.  

                                                           
10 Modificat pel Ple de 22/12/2005. 
  Publicació inicial BOP núm. 3 de 4/01/2006. 
  Publicació final BOP núm.37 de 14/02/2006. 
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b) Per als increments de valor generats en un període de temps de cinc a deu anys 25%.  
c) Per als increments de valor generat en un període de temps de fins a quinze anys 

16%.  
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 16 %.  

 
Secció segona  

Bonificacions en la Quota  
 

Article 14è. 
 
Gaudiran d’una bonificació de fins al 99 per cent les quotes que s’acreditin en les 
transmissions que es realitzin amb les operacions de fusió o escissió d’empreses a què 
es refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acordi l’Ajuntament.  
Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin 
alienats dintre dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, 1‘import d’aquesta 
bonificació s’haurà de pagar a 1’Ajuntarnent corresponent, i això sense perjudici del 
pagament de l’impost que s’hagi de pagar per l’esmentada alienació. 
Aquesta obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a 
conseqüència de l’operació de fusió o escissió. 

 
Capítol VI  

ACREDITAMENT  
 

Article l5è. 
 
 1. L’impost s’acredita: 

  
a) Quant es transmeti la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o 

per causa de mort, en la data de la transmissió. 
b) Quant es constitueix o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del 

domini, en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 
  

2. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la 
transmissió: 

  
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, 

quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció 
en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del 
seu ofici. 

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció de causant. 
  

Article 16è.  
 
1. Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la 

nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la 
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudí sobre 
aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost pagat, sempre que 
aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la 
devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se 
que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d’efectuar 
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les devolucions recíproques a què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. Encara 
que Pacte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la 
resolució es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de 
l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.  
 

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no 
s’escaurà la devolució de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 
tributació. Com a tal mutu acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i 
assentiment de la demanda. 

 
3. En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva 

qualificació es farà d’acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si 
fos suspensiva, l’impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la 
condició fos resolutòria, no cal dir que l’impost s’exigirà, a reserva, quan la condició 
es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat 1 
anterior.  

 
Capítol VII  

GESTIÓ DE L’IMPOST  
 

Secció primera  
Obligacions materials i formals  

 
Article 17è.  
 
1. Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d’aquest Ajuntament una 

declaració segons els model que aquest ha determinat, on s’hi contindran els 
elements de la relació tributaria imprescindibles per practicar la liquidació 
corresponent. 

 
 2. Aquesta liquidació haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en 

què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
 

a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils.  
b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos 

prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.  
 

3. A la declaració s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els 
contractes que originen fa imposició.  

 
Article l8è. 
 

Les liquidacions de l’impost es notificaran íntegrament als subjectes passius, 
indicant el termini d’ingrés i els recursos corresponents. 
 

Article 19è.  
 

Independentment del que es disposa en 1 ‘apartat primer de l’article 17, també estan 
obligats a comunicar a l’Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos 
terminis que els subjectes passius:  
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a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 6é. D’aquesta ordenança, 

sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona 
que constitueixi o que transmeti el dret real de què es tracti.  

b) En e]s supòsits contemplats en la lletra b) d’aquest article, l’adquirent o la 
persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es 
tracti.  
 

Article 20è.  
 
Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament, dins de la primera quinzena 
de cada trimestre, una relació o índex comprensiva de tots els documents que han 
autoritzat en el trimestre anterior, ¡ en els que s’hi continguin els fets, els actes o els 
negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, 
amb excepció feta dels actes d’última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins 
del mateix termini, una relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, 
actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació 
del firmes. El que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del deure general 
de col·laboració establert en la Llei General Tributaria. 

 
Secció segona  

Inspecció i recaptació  
 

Article 21è. 
 
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la 
Llei General tributària, en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i en les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

  
Secció tercera  

Infraccions i sancions  
 

Article 22è.  
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributaries i a la determinació de les 
sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei 
General tributaria i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.  

 
Disposició final 

 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província11 i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 1990. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació 
expresses. 
 
Aquesta ordenança, que consta de 22 articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en 
sessió extraordinària celebrada a nou de desembre de mil nou-cents vuitanta-nou.  
 

                                                           
11 BOP núm. 297 de 27/12/1989. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                   Ordenança Fiscal núm. 5 
 
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 15, 34.3 i 58 de del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular la imposició i 
ordenació de les contribucions especials que, com a tribut de caràcter finalista, pot 
exigir aquest Ajuntament. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un benefici o 

d'un augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a 
conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de 
serveis públics de caràcter municipal per part d'aquest Ajuntament o per les entitats 
que s’indiquen a l’article següent. 
 

2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o 
en l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva 
exacció serà independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament 
els subjectes passius. 

 
Article 3. Consideració d’obres i serveis municipals 
 
1. A l’efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i 

serveis municipals els següents: 
a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de 

competència per atendre les seves finalitats. S’exclouen les obres realitzades per 
l’Ajuntament com a propietari dels seus béns patrimonials. 

b) Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament  perquè altres entitats públiques els hi 
hagin atribuït, i aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la llei, hagués 
assumit. 

c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, 
amb aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament. 

 
2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran 

el seu caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert: 
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils el capital social dels 

quals aquest Ajuntament fos l'únic titular. 
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament. 
c) Associacions de contribuents. 

 
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte 

de la seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de 
l'establiment o ampliació del servei per raó dels quals s’hagin establert. 
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Article 4. Imposició i ordenació de contribucions especials 
 
L’Ajuntament podrà acordar la imposició i l'ordenació de contribucions especials, entre 
altres, i sempre que aquestes produeixin un benefici especial o augment de valor dels 
béns dels subjectes passius:  
 

a) Per l'obertura de carrers i places i la pavimentació de les calçades. 
b) Per la instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució de l'aigua, de 

xarxes de clavegueres i desguàs d'aigües residuals. 
c) Per l'establiment i substitució de l'enllumenat públic i per  la instal·lació de 

xarxes de distribució d'energia elèctrica. 
d) Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places ja obertes i 

pavimentades i per la modificació de les rasants. 
e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de rec de les vies 

públiques urbanes. 
f) Per l'establiment i ampliació del servei d'extinció d'incendis. 
g) Per la construcció d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigació de 

finques. 
h) Per la realització d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i 

depuració d'aigües per al proveïment. 
i) Per la construcció d'estacions depuradores d'aigües residuals i col·lectors 

generals. 
j) Pel desmunt, terraplenament i construcció de murs de contenció. 
k) Per la realització d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys 

contra crescudes i inundacions i la regulació i desviació de cursos d'aigua. 
l) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i 

canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat i perquè siguin utilitzades per 
xarxes de serveis de comunicació i informació. 

m) Per la realització, l'establiment o ampliació d’altres obres o serveis municipals, 
quan de les mateixes derivi un benefici o augment de valor dels béns dels 
subjectes passius. 

Aquesta relació és a títol enunciatiu i no limitatiu. 
 
Article 5. Subjectes passius 
 
1. Tindran la consideració de subjectes passius de les contribucions especials 

municipals les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que es beneficiïn 
especialment per la realització de les obres o per l'establiment o ampliació dels 
serveis municipals que originin l'obligació de contribuir. 

 
2. A l’efecte del que disposa l'apartat anterior, es consideraran persones beneficiades 

especialment: 
a) En les contribucions especials per realització d'obres o establiment o ampliació 

de serveis que afectin béns immobles, els seus propietaris. 
b) En les contribucions especials per realització d'obres,  establiment o ampliació 

de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones o entitats 
que en siguin titulars. 

c) En les contribucions especials per l'establiment o ampliació dels serveis 
d'extinció d'incendis, a més dels propietaris dels béns afectats, les companyies 
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d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest 
municipi. 

d) En les contribucions especials per construcció de galeries subterrànies, les 
empreses subministradores que les hagin d'utilitzar. 

 
Article 6. Identitat dels subjectes passius 
 
1. Per a determinar la identitat dels subjectes passius, l’Ajuntament investigarà les 

dades obrants en els seus registres fiscals. A tal efecte, les contribucions especials 
han de recaure directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareixen 
com a propietàries d’immobles al padró de l’Impost sobre béns immobles o com a 
titulars d'explotacions o negocis a la matrícula de l’Impost sobre activitats 
econòmiques, sense perjudici, en ambdós casos, de la diferent titularitat que puguin 
acreditar els interessats mitjançant l’aportació del document que contingui el títol 
corresponent, en la data en què s'acabin les obres o en la data en què s'iniciï la 
prestació del servei. 
En cas d’insuficiència de dades o de situació dubtosa, es liquidaran les contribucions 
especials directament sobre les persones naturals o jurídiques que apareguin en el 
Registre de la Propietat com a propietàries o posseïdores dels béns immobles, o en 
el Registre Mercantil, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les 
obres o serveis, en la data en què s'acabin o en la data en què comenci la seva 
prestació. 

 
2. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comunitat de 

propietaris facilitarà a l'administració municipal el nom dels copropietaris i el seu 
coeficient de participació en la comunitat, per tal de procedir a la liquidació de les 
quotes individuals. Si no es fa així, s’entendrà acceptat el fet que es liquidi una 
quota única, de la distribució de la qual se n'ocuparà la mateixa comunitat. 

 
Article 7. Base imposable 
 
1. La base imposable de les contribucions especials està constituïda, com a màxim, pel 

90 per cent del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les obres o per 
l'establiment o ampliació dels serveis. 

 
2. El cost esmentat estarà integrat pels conceptes següents: 

a) El cost real dels treballs pericials, de redacció de projecte i de direcció d’obres, 
plans i programes tècnics. 

b) L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o 
ampliació dels serveis. 

c) El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, 
llevat que es tracti de béns d'ús públic, de terrenys cedits gratuïtament i 
obligatòriament a l’Ajuntament o d’immobles cedits en els termes que estableix 
l’article 145 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les 
administracions públiques, anteriorment regulat a l’article 77 de la Llei de 
patrimoni de l’Estat. 

d) Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, 
destrucció de plantacions, obres o instal·lacions i les que hagin d'abonar-se als 
arrendataris dels béns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar. 
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e) L'interès del capital invertit en les obres o serveis quan l’Ajuntament hagués de 
recórrer al  crèdit per finançar la part  que no cobreixen les contribucions 
especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general. 

 
3. El cost total pressupostat de les obres o serveis tindrà caràcter de simple previsió. Si 

el cost real resulta major o menor que el previst, hom prendrà aquell a efectes del 
càlcul de les quotes corresponents. 
 

4. Quan es tracti d'obres o serveis a què es refereix l'article 3.1.c) d'aquesta ordenança, 
o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions de l’Ajuntament a què es 
refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions 
especials es determinarà en funció de l'import d'aquestes aportacions, sens perjudici 
de les que puguin imposar altres administracions públiques per raó de la mateixa 
obra o servei. En tot cas, es respectarà el límit del 90 per cent a què es refereix 
l'apartat primer d'aquest article. 
 

5. Per tal de determinar la base imposable, s’entendrà per cost suportat per 
l’Ajuntament la quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les 
subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra 
persona o entitat pública o privada. S’exceptua el cas que la persona o entitat que 
aporti la subvenció o l'auxili tingui la condició de subjecte passiu. En aquest cas es 
procedirà d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 10 d'aquesta 
ordenança general. 

 
Article 8. Ponderació en la determinació de la base imposable 
 
1. A l’acord d’ordenació, la Corporació determinarà el percentatge del cost de les 

obres, de l’establiment o ampliació del servei que constituirà, en cada cas concret, 
que representi la base imposable de la contribució especial de què es tracti, amb el 
límit, sempre, del 90 per cent a què es refereix l'article anterior. 
 

2. Quan es tracti d’obres o serveis que, a més de produir un benefici especial o 
augment de valor dels béns dels subjectes passius, es trobin afectes al gaudiment 
general de la població, l’Ajuntament ponderarà el grau d’incidència de cada un dels 
interessos general i particular, a efectes de determinar la  base imposable de les 
contribucions especials. 

 
Article 9. Exempcions i bonificacions 
 
1. En matèria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que 

els que estableixin disposicions amb rang de llei, o  tractats o convenis 
internacionals. 
 

2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refereix 
l'apartat anterior, així ho faran constar davant de l’Ajuntament, amb menció 
expressa del precepte que empara el seu dret. 
 

3. Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les 
quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si és el cas, l'import de les 
bonificacions, no es podran distribuir entre els altres subjectes passius. 
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Article 10. Quota tributària 
 
1. La base imposable de les contribucions especials es repartirà entre els subjectes 

passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb 
les regles següents: 
a) Amb caràcter general s'aplicaran conjuntament  o de forma  separada, com a 

mòduls de repartiment, els metres lineals de façana dels immobles, la seva 
superfície, el seu volum edificable i el valor cadastral a l’efecte de l'Impost sobre 
béns Immobles. 

b) Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinció d'incendis, es podran 
distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per béns situats en 
aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any 
immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu superés el 5 
per cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'excés es traslladarà als 
exercicis successius fins a la seva amortització total. 

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article 4.l) d'aquesta ordenança general, 
l'import total de la contribució especial es distribuirà entre les companyies o 
empreses que les hagin d'utilitzar en raó a l'espai reservat a cada una o en 
proporció a la seva secció total, encara que no les usin immediatament. 

 
2. En el cas que, per a la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels 

serveis municipals, s’atorgués una subvenció o auxili econòmic a qui tingués la 
condició de subjecte passiu de les contribucions especials exaccionades per aquesta 
raó, l'import d'aquesta subvenció es destinarà, primerament, a compensar la quota de 
la persona o entitat corresponent. L'excés, si n'hi hagués, s'aplicarà a reduir, 
proporcionalment, la quota de la resta de subjectes passius. 

 
Article 11. Mòduls de repartiment 
 
1. En tota mena d'obres, quan a la diferència de cost per unitat en els diferents 

trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una diferència 
anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del projecte 
corresponent es consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en 
conseqüència, per a la determinació de les quotes individuals no s'atindrà únicament 
al cost especial del tram o secció que afecti immediatament a cada contribuent. 
 

2. En el cas que l'import total de les contribucions especials es repartís tenint en 
compte els metres lineals de façana dels immobles, s'entendrà per finques amb 
façana a la via pública no només les que estiguin edificades coincidint amb 
l'alineació exterior de la façana, sinó també les que estan construïdes en blocs aïllats 
sigui quina sigui la seva situació en relació a la via pública que delimita aquella illa 
de cases i sigui objecte de l'obra. Conseqüentment, la longitud de la façana es 
mesurarà, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les 
circumstàncies de l'edificació, dels patis oberts, de les zones de jardí o espais lliures. 

 
3. Quan el trobament de dues façanes estigui formada per un xamfrà o s'uneixin en una 

corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la façana la meitat 
de la longitud del xamfrà o la meitat del desenvolupament de la corba, que se 
sumaran a les longituds de les façanes immediates. 
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4. En el cas que l’import de les contribucions especials es repartís tenint en compte la 
seva superfície, aquesta s’entendrà referida a la superfície que ocupa en planta pel 
que fa a edificacions. Es podrà optar per aplicar superfície de parcel.la quan es tracti 
d’immobles que comptin amb zona enjardinada, celobert o similar, respectant en tot 
cas, es principis d’igualtat i justícia distributiva. 

 
Article 12. Meritació 
 
1. Les contribucions especials es meriten en el moment que les obres s'hagin realitzat o 

comenci la prestació del servei. Si les obres fossin fraccionables, el meritament es 
produirà per a cada un dels subjectes passius quan s’executen les obres 
corresponents a cada tram o fracció de l'obra. 
 

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat 
l'acord concret d'imposició i ordenació, l’Ajuntament podrà exigir el pagament per 
endavant de les contribucions especials en funció de l'import del cost previst per a 
l'any següent. No es podrà exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat 
les obres per a les quals es va exigir la bestreta corresponent. 
 

3. El moment de la meritació de les contribucions especials es tindrà en compte a 
l’efecte  de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es 
preveu en l'article 5 d'aquesta ordenança general, fins i tot quan en l'acord concret 
d'ordenació hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb referència a la data 
de la seva aprovació i que hagués pagat les quotes de la bestreta, d'acord amb el que 
es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a 
subjecte passiu en l'acord concret d'ordenació, i això se li hagi notificat, transmeti 
els drets sobre els béns o explotacions que motivin la imposició en el període 
comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el del naixement de la meritació, estarà 
obligada a notificar a l'administració municipal la transmissió efectuada, en el 
termini d'un mes des de la data de la transmissió i, si no ho feia, aquest Ajuntament 
podrà dirigir l'acció per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en 
l'expedient esmentat. 

 
4. Quan hagi finalitzat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la 

prestació del servei, hom procedirà a determinar els subjectes passius, la base i les 
quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i 
es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que s’hagin hagués 
realitzat com a bestreta. Aquesta determinació definitiva la realitzaran els òrgans 
competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenació 
del tribut per a l'obra o servei de què es tracti. 
 

5. Si els pagaments realitzats com a bestreta els haguessin efectuat persones que no 
tenen la condició de subjectes passius en la data de la meritació del tribut o bé 
excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament 
practicarà d'ofici la devolució corresponent, llevat que l’interessat manifesti la seva 
conformitat amb la imputació a la quota de contribucions especials de l’import 
ingressat com a  bestreta. En tot cas, serà objecte de devolució l’import ingressat 
com a bestreta que excedeixi de la quota definitiva.  
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Article 13. Acords d’imposició i d’ordenació 
 
1. L'exacció de les contribucions especials precisarà l'adopció prèvia per part de 

l’Ajuntament de l'acord d'imposició en cada cas concret. 
 

2. L'acord relatiu a la realització d'una obra o a l'establiment o ampliació d'un servei 
que hagi de pagar-se mitjançant contribucions especials, no es podrà executar fins 
que no s'hagi aprovat l’ordenació concreta d’aquestes. 
 

3. L'acord d'ordenació, serà d'adopció inexcusable i contindrà la determinació del cost 
previst de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris 
i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenació concret es remetrà en les altres 
qüestions a aquesta ordenança general de contribucions especials. 
 

4. Una vegada adoptats els acords d’imposició i l'acord concret d'ordenació de 
contribucions especials, i després de determinar les quotes que s'han de satisfer, 
aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili 
es coneixen i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs 
de reposició davant de l'Ajuntament, que podrà versar sobre la procedència de les 
contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones 
beneficiades especialment, o les quotes assignades. 

 
Article 14. Obres o serveis supramunicipals 
 
1. Quan aquest municipi col·labori amb una altra entitat local en la realització de les 

obres o l'establiment o ampliació de serveis i sempre que s’imposin contribucions 
especials, s'observaran les regles següents: 
a) Cada entitat conservarà les seves competències respectives conforme als acords 

concrets d'imposició i ordenació. 
b) Si alguna de les entitats realitza les obres o estableix o amplia els serveis amb la 

col·laboració econòmica de l'altra, a la primera li correspondran la gestió i la 
recaptació de les contribucions especials, sense perjudici del  que es disposa en 
la lletra a) anterior. 

 
2. En la hipòtesi que l'acord concret d'ordenació no l'aprovés una d'aquestes entitats, la 

unitat d'actuació quedarà sense efecte, i cada una d'elles adoptarà, per separat, les 
decisions que s'escaiguin. 

 
Article 15.  Gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
 
La gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació de les contribucions especials es 
realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei d’Hisendes 
Locals, Llei General Tributària, i en les disposicions dictades per al seu 
desenvolupament. 
 
Article 16. Fraccionaments i ajornaments 
 
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, 

a sol·licitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini 
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màxim de cinc anys, havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que 
inclourà l'import de l'interès de demora de les quantitats ajornades. 
 

2. La concessió del fraccionament o ajornament implicarà la conformitat del 
sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspongui. 
 

3. La falta de pagament implicarà la pèrdua del benefici de fraccionament, amb 
expedició de provisió de constrenyiment per la part pendent de pagament, recàrrecs i 
interessos corresponents. 
 

4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de 
pagament, a més dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia 
constituïda. 

5.  D'acord amb les condicions sòcio-econòmiques de la zona en la que es realitzin les 
obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i 
l'import de les quotes individuals, el municipi podrà acordar d'ofici el pagament 
fraccionat amb caràcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells 
mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin 
oportuns. 
 

6. En allò no previst expressament en aquest article és d’aplicació supletòria el regulat 
a l’Ordenança Fiscal General del municipi, en matèria de fraccionaments i 
ajornaments, i en tot cas allò regulat a l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària. 

 
7. No obstant el disposat en els apartats anteriors, en el cas de delegar-se la recaptació 

en voluntària i/o executiva en BASE-Gestió d’Ingressos, Organisme autònom de la 
Diputació de Tarragona, regiran en aquesta matèria les disposicions contingudes a 
l’Ordenança General de liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels 
ingressos de dret públic de l’organisme autònom de gestió d’ingressos de dret públic 
de la Diputació de Tarragona. 

 
Article 17. Col·laboració ciutadana: Associació Administrativa de Contribuents 
 
1. Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associació 

administrativa de contribuents i podran promoure la realització d'obres o 
l'establiment o ampliació de serveis per part de l’Ajuntament, i es comprometran a 
pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situació financera 
no ho permetés, a més de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o 
servei. 
 

2. Els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres o l'establiment o 
ampliació de servei promoguts per l’Ajuntament podran, també, constituir-se en 
associació administrativa de contribuents en el període d'exposició al públic de 
l'acord d'ordenació de les contribucions especials. 

 
Article 18. Quòrum de constitució 
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Per a la vàlida constitució de les associacions administratives de contribuents a què es 
refereix l'article anterior, l'acord l'haurà de prendre la majoria absoluta dels afectats, 
sempre que representin, com a mínim, els dos terços de les quotes que s'hagin de 
satisfer. 
 
Article 19. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les 
contribucions especials, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i la resta de normativa aplicable. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes o facin remissió a la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris als quals es remeten. 
 
Ordenança aprovada pel Ple de data 26/06/2020 
Publicació inicial BOP núm. 04119 de 7/07/2020. 
Publicació final BOP núm. 05981 de 31/08/2020. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                                                Ordenança Fiscal núm. 6  
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES. 

 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
llicències urbanístiques, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la 
qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, 
que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 247 
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, s'ajusten a les normes urbanístiques, 
d'edificació i policia previstes en l'esmentat Decret Legislatiu i en el Pla General 
d'Ordenació Urbana d'aquest municipi. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o 
posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les 
construccions o instal·lacions o s'executin les obres. 

 
2.- En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 

contractistes de les obres. 
 
Article 4. Responsables 
 
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 

 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Base imposable 
 
1.- Constitueix la base imposable de la taxa: 

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova 
planta i modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents. 
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 
utilització dels edificis i de la modificació del seu ús. 
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c) El valor que tinguin determinats els terrenys i les Construccions a l'efecte de 
l'Impost sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i de 
demolició de construccions. 
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la 
via pública. 
 

2.- Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del número anterior se n'exclou el que 
correspon a la maquinària i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 

  
3.- En els projectes s'haurà d'adjuntar un certificat emès pel tècnic redactor on consti 

que no s'ha aplicat cap coeficient reductor sobre el pressupost d'execució material, i 
que coincideix amb els mòduls de referència aprovats pel Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya. En el cas que no hi figuri aquest certificat, per determinar la base 
imposable s'aplicarà un coeficient de l'1,25 sobre el pressupost d'execució material 
que consti al projecte. 

 
Article 6. Quota tributària12 
 
1.- La quota tributària en resultarà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base 
imposable: 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES 
La quota tributària ens resultarà d’aplicar els següents tipus de gravàmen a la Base 
Imposable 
 EUROS 
Obres majors 20,00 
Obres menors 5,00 
Llicència d’instal·lació de grues-torre i 
aparells elevadors i d’altra tipus 
provisionals d’obra 

10,00 

Llicència d’instal·lació de rètols, tendals, 
aparells d’aire condicionat i d’altres 
elements visibles des de la via 

obra menor: 10,00 
obra major:  50,00 

Transmissió de llicències d’obra atorgada obra menor: 20,00 
obra major: 60,00 

Llicència de canvi d’ús 50,00 
Llicència de parcel·laria/segregació 100,00 
Llicència de primera ocupació d’edifici 50,00 
Pròrroga d’una llicència urbanística obra menor: 20,00 

obra major: 60,00 
Altres llicències urbanístiques 90,00 

 
Article 7. Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
S’eximirà de l’abonament de la taxa corresponent les sol·licituds de rompudes. 
 

                                                           
12 Modificat en Ple de 28/09/2013. 
    Publicació inicial BOP núm. 233 de 9/10/2013 
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Article 8. Acreditament 
 
1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta 
activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent, 
si el subjecte passiu la formulava expressament. 
 
2.- Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la modificació 
del projecte presentat, ni la renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li ha 
concedit la llicència. 
 
 Article. 9 Fiança per obra 
 
1.- A l’atorgament de les llicències urbanístiques d’obres, el subjecte passiu haurà de 
constituir una fiança per import corresponent al 1,5 % de la base imposable establerta a 
l’art. 5è, establint-se un mínim de 150,00.-€, a l’efecte de respondre de les obligacions 
vers l’Ajuntament derivades de la mateixa llicència. 
 
En especial, aquesta fiança ha de garantir el compliment de les condicions de l'obra i la 
reparació dels desperfectes, pel que fa a la via pública o terrenys d'ús públic, del 
pagament dels impostos i de les taxes derivades de la realització de la construcció, 
instal·lació o obra i que les runes no es dipositin fora d’abocadors controlats. 
 
En les llicències d'obres que incloguin obertures de rases en la via pública, l'import de la 
fiança podrà ser incrementat en l'import que determinin els Serveis Tècnics.  
 
Una vegada finalitzada l'obra es podrà sol·licitar la devolució de la fiança, en l'escrit de 
sol·licitud s'haurà d'acreditar documentalment la deposició de les runes en abocadors 
controlats per mitjà de rebuts, contractes, etc. que es retornarà una vegada comprovats 
els extrems que garanteix la fiança.  
 
Article 10. Declaració 
 
1.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, 
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat 
visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de 
l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, 
l'amidament i el destí de l'edifici. 
  
2.- Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la 
formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud 
un pressupost de les obres que s'han de realitzar, així com una descripció detallada de la 
superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en 
general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin 
comprovar el seu cost. 
 
3.- Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el 
projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o 
el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.  
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Article 11. Liquidació i ingrés 
 
1.- Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l'article 5è.1.a), b) i d): 

a) Una vegada concedida la llicència urbanística, s'efectuarà la liquidació 
provisional sobre la base que ha declarat el sol·licitant. 
b) L'administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu una vegada que 
les obres s'hagin acabat, i la superfície dels cartells declarada pel sol·licitant i, a la 
vista del resultat d'aquesta comprovació, realitzarà la liquidació definitiva que 
s'escaigui, deduint, si és procedent, el que es va ingressar en provisional. 
  

2.- En el cas de parcel·lacions urbanes i de demolició de construccions, la liquidació que 
es realitzi, una vegada concedida la llicència, sobre la base imposable que li 
correspongui, tindrà caràcter definitiu llevat que el valor que es determina a l'Impost 
sobre Béns Immobles no tingui aquest caràcter. 
 
3.- Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran al subjecte passiu que 
substitueix el contribuent per al seu ingrés directe a les arques municipals utilitzant els 
mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. 
 
Article 12. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen el articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària. 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ordenança aprovada pel Ple de 26/06/2008. 
  Publicació inicial BOP núm. 159 de 9/07/2008. 
  Publicació final BOP núm. 203 de 1/09/2008. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                    Ordenança Fiscal núm. 7  
 
TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
  

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la  
taxa per recollida d’escombraries, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.  

 
Article 2n. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria 

de la recollida domiciliària escombraries i residus sòlids urbans d’habitatges, 
allotjaments i locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, 
professionals, artístiques i de serveis.  

 
2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les 

restes i les deixalles alimentàries o els detritus que procedeixen de la neteja normal 
dels locals o d’habitatges i industrial, les runes d’obres, els detritus humans, les 
matèries i els materials contaminants, corrosius, perillosos o els que la seva recollida 
o abocament requereixin l’adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o 
de seguretat.  

 
3. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels 

serveis següents:  
a) Recollida d’escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans 

d’indústries, hospitals i laboratoris.  
b) Recollida d’escòries i cendres de calefaccions centrals.  
c) Recollida de runes d’obres.  

 
Article 3r. Subjectes passius 
  

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què el 
servei es realitzi, bé sigui a títol de propietat o, fins i tot, de precari.  

 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 

habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei.  

 
Article 4t. Responsables  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a qué es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària.  
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2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.  

 
Article 5è. Exempcions 
  

Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 
pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 
pobres de solemnitat o que obtingui uns ingressos anuals inferiors als que 
corresponguin al salari mínim interprofessional.  

 
Article 6è. Quota tributària  
 
1. La quota tributaria consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 

determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
  

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent14:  
Per cada habitatge  .................................................................. 97,00 euros.  
Bars  ...................................................................................... 100,00 euros.  
Restaurants  .......................................................................... 100,00 euros.  
Cafeteries  ............................................................................. 100,00 euros.  

 
3. A aquesta tarifa es podran aplicar les següents reduccions15: 

 
3.1. Reducció per assistència a jornades i/o cursos: 

 
Reducció de 5,00 euros per la participació del contribuent titular de la taxa, o persona 
empadronada en l’habitatge objecte de la taxa, en jornades de sensibilització, cursos 
sobre reciclatge i medi ambient que reconegui l’Ajuntament, amb un màxim de 5,00 
euros anuals. 

 
3.2. Reducció per realització de compostatge domèstic i/o la selecció correcte de les 

escombraries: 
 

Els habitatges que facin compostatge domèstic de les restes orgàniques procedents de 
la cuina i/o jardí del seu domicili i/o seleccionin correctament la resta de les 
escombraries tindran dret a una reducció de 5,00 euros de la quota tributària normal 
de l’exercici posterior al del compliment de les condicions per acollir-s’hi.  Els 
titulars dels habitatges que portin a terme aquesta pràctica hauran de comunicar-ho 
per escrit a l’Ajuntament entre l’1 de gener i el 31 de març de cada any, amb el 
benentès d’acceptar les següents condicions: 

                                                           
14 Última modificació pel Ple de 27/09/2019. 
  Publicació inicial BOP núm. CVE 2019-08802 de 8/10/2019. 
  Publicació final BOP núm. CVE 2019-10583 de 29/11/2019. 
15 Apartat inclòs pel Ple de 27/09/2019. 
  Publicació inicial BOP núm. CVE 2019-08802 de 8/10/2019. 
  Publicació final BOP núm. CVE 2019-10583 de 29/11/2019. 
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- Els residus orgànics de l’habitatge no es podran destinar de manera ordinària al 
servei públic de gestió de matèria orgànica (contenidor marró) en cas de fer 
autocompostatge . 

 
- La resta de fraccions (paper/cartró, envasos, vidre i rebuig) s’hauran de dipositar 

en bosses/recipients separats. 
 
- El titular haurà de facilitar en qualsevol moment l’accés dels tècnics o 

representants municipals al seu domicili per tal de fer les inspeccions i 
comprovacions oportunes del procés de compostatge domèstic i/o selecció de la 
resta de fraccions. 

  
- Si un titular sol·licita la reducció per compostatge domèstic i/o selecció de la resta 

de fraccions i durant una visita de comprovació posterior s’observa que no s’està 
portant a terme, l’Ajuntament no li aplicarà la reducció pretesa. 

 
3.3. Reducció d’un 50% per distància als contenidors en sòl no urbanitzable: 

Els habitatges situats en sòl no urbanitzable que estiguin a una distància superior a 
2000 metres del contenidor de residus més proper podran sol·licitar l’aplicació de la 
tarifa especial per habitatges disseminats.  Aquesta sol·licitud només s’haurà de fer 
una única vegada i per exercicis posteriors s’aplicarà l’esmentada tarifa directament. 
Els 2.000 m es comptaran seguint el traçat del vial que dóna al contenidor més 
proper, encara que aquest estigui en un terme municipal diferent. 

 
Article 7è. Acreditament 
  
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicií la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d’escombranies domiciliàries en els 
carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a 
la taxa estigui establert i en funcionament.  

 
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el 

primer dia de cada trimestre natural. Quan l’acreditament de la taxa es produeix amb 
posterioritat a aquesta data, la primera quota s’acreditarà el primer dia del trimestre 
següent.  

 
Article 8è. Declaració d’ingrés 
  
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera vegada 

la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matricula i 
presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, 
simultàniament, la quota del primer trimestre. 

  
2. Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les 

dades que figuren a la matricula, s’hi efectuaran les modificacions corresponents, que 
tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi 
realitzat la declaració. 
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3. El cobrament de les quotes s’efectuarà trimestralment, mitjançant un rebut derivat de 
la matricula.  

 
Article 9è. Infraccions i sancions 
  
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que les 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària.  
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el nou de desembre de 1989, entrarà en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província16 i serà aplicable a 
partir del dia primer de gener de 1990.  El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.  

 
Aquesta ordenança, que consta de nou articles, ha estat aprovada per l’Ajuntament en 
sessió extraordinària celebrada a Querol a nou de desembre de mil nou-cents vuitanta-
nou.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 BOP núm. 297 de 27/12/1989. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL        Ordenança Fiscal núm. 8 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable 
 
1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet 

imposable del qual està constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats 
empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin 
o no especificades en les tarifes de l'impost. 

 
2. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o 

artístic, quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos 
humans, o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o la 
distribució de béns o serveis. 

 
3. Tenen la consideració d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les mineres, 

industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1a de les tarifes, aprovades 
pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre. 

 
4. Tenen la consideració d'activitats professionals les classificades en la secció 2a de les 

tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que 
s'exerceixin per persones físiques. Quan una persona jurídica o una entitat de les 
previstes en l'article 33 de la Llei General Tributària, exerceixi una activitat classificada 
en la secció 2a de les tarifes haurà de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o 
anàloga de la secció 1a d'aquelles. 

 
5. Tenen la consideració d'activitats artístiques les classificades en la secció 3a de les 

tarifes. 
 
6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, 

ni la reparació en tallers propis. 
 
7. Per a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estarà a allò que disposen 

els apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucció aprovada pel Reial Decret 1175/1990. 
 
Article 2. No subjecció  
 
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les següents activitats: 
 
a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat 

degudament inventariats com a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data 
de transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que els 
hagués utilitzat durant igual període de temps.  

b) La venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis 
professionals.  

c) L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o guarniment de 
l'establiment. Pel contrari, estarà subjecta a l'impost l'exposició d'articles per a regalar 
als clients.  

d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada.  
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Article 3. Subjecte passiu 
 

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a 
què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori 
nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.  

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’Administració 
competent, de conformitat amb la distribució competencial prevista a l’art. 10, 
mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili 
produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. 
No obstant l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes 
passius mitjançant l’oportuna comprovació . 

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada 
any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública 

 
Article 4. Responsables 
 

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 
causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 

2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a 
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a 
llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 

 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a)Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b)Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 

5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions 
tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament 
d’activitats. 
 

6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Exercici de les activitats gravades 
  
1. L'exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les tarifes aprovades pel 

Reial Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de 
caràcter empresarial, professional o artístic no especificada, obligarà a presentar la 
corresponent declaració d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que la Llei 
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39/1988 o la Instrucció aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi 
el contrari. 

  
2. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, 

en particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comerç. 
 
Article 6. Concepte de local 
 

1. Als efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i 
instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al públic, que 
s'utilitzin per a qualsevol activitat empresarial o professional. 

 
2. No té la consideració de local, a efectes d'aquest impost, allò que s'assenyala en l'apartat 

1 de la regla 6a de la Instrucció. 
 
3. Es consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada.  
 
Article 7. Quota 
 

1. D'acord amb els preceptes de la Llei 39/88, i a la vista de la Instrucció aprovada, la 
quota és la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements 
tributaris especificats en la regla 14a de la Instrucció, el coeficient de ponderació en 
funció de la xifra neta de negocis i els coeficients que ponderen la situació física de 
l'establiment, atesa la categoria del carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari 
és el resultat de sumar a la quota tributària incrementada pel coeficient de ponderació i, 
si s’escau, el coeficient de situació el recàrrec provincial previst en l'article 124 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
2. El coeficient de ponderació serà el següent: 

Import net xifra de negocis (euros) Coeficient 
De 1,000.000,00 fins a 5,000.000,00 1,29 
De 5,000.000,01 fins a 10,000.000,00 1,30 
De 10,000.000,01 fins a 50,000.000,00 1,32 
De 50,000.000,01 fins a 100,000.000,00 1,33 
Més de 100,000.000,00 1,35 
Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002 1,31 

                  
3. A més del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, 

s’estableix la següent escala de coeficients a raó de la categoria atorgada al carrer on 
radiqui l’establiment, d’acord amb la relació i categories previstes al vialer annex: 

Categoria Coeficient de situació 
1ª 1 
2ª 1 
3ª 1 
4ª 1 
5ª 1 

 
4. Quan en la relació del vialer per a l’exacció de l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques no hi figuri un vial, es prendrà com a categoria per a aquest la més 
baixa fins que l’Ajuntament no n’aprovi d’altra de forma expressa. 
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5. Quan es tracti de locals confrontat a dues o més vies públiques, classificades en diverses 

categories, s'aplicarà la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre 
que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o 
recinte. 

 
Article 8. Període impositiu i meritament 
 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions 
d'alta, que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural. 

 
2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles 

llevat quan, en els supòsits de declaració d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi 
amb l'any natural; en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre 
de trimestres naturals que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de 
l'exercici de l'activitat. 
 
Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en que es produeixi el dit cessament. 
A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota 
corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. 

  
3. Tractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions aïllades, 

l'acreditament es produeix per la realització de cadascuna d'elles, i caldrà presentar les 
corresponents declaracions. 

 
Article 9. Gestió 
 

1. L'impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es formarà per part 
de l'Administració Tributària de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i 
provincial i per aquest Ajuntament o per l’entitat que tingui delegada aquesta facultat 
per l’Administració Tributària de l’Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en 
virtut de l'assumpció per delegació de la gestió censal del tribut. La matrícula estarà 
constituïda per censos comprensius de tots els subjectes passius que exerceixin 
activitats econòmiques, agrupats en funció del tipus de quota, nacional, provincial o 
municipal, per la qual tributin i classificats per seccions, divisions, agrupacions, grups i 
epígrafs. La matrícula de cada exercici es tancarà a 31 de desembre de l'any anterior i 
incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant el dit any, per la qual cosa 
s'inclouran les declaracions de variació i baixes presentades fins al 31 de gener i que es 
refereixin a fets anteriors a 1 de gener. 

 
2. La matrícula constarà, per cada subjecte passiu i activitat, de: 

a) Les dades identificatives del subjecte passiu, número d'identificació fiscal, cognoms i 
nom per les persones físiques, denominació social completa, i l'anagrama, si és el cas, 
per a les persones jurídiques, i denominació per les entitats a què es refereix l'article 33 
de la Llei General Tributària. 
b) L'adreça de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.  
c) La denominació de l'activitat, el grup o epígraf que hi correspon, els elements 
tributaris degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost. 
d) L'exempció sol·licitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable. 



45 

 

e) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a més de locals situats 
en aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es 
refereix la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de 
l'impost, els esmentats locals figuraran en la matrícula amb indicació de la seva 
superfície, situació i quota corresponent al resultat de l'aplicació de les tarifes de 
l'impost. 
f) Quan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de 
locals en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra 
h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucció de l'impost, figuraran en 
la matrícula corresponent, amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu 
domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i la superfície, situació i quota de cada local. En 
aquest cas es farà constar en la matrícula que es tracta de quotes integrades 
exclusivament amb l'element tributari superfície. 

 
3. En la matrícula figurarà el recàrrec provincial. 
 
4. La matrícula es posarà a disposició del públic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 

d'abril.   
 
5. La inclusió d’un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l’alteració de 

qualsevol de les dades, són actes administratius contra els quals es pot interposar, en el 
cas que l’acte s’hagi dictat per aquesta Administració municipal o entitat que tingui 
delegada la gestió censal del Tribut, el recurs de reposició previst a l’article 14.2 de la 
Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i contra la resolució 
d’aquest, reclamació econòmico-administrativa davant el tribunal corresponent. 

 
6. Els subjectes passius de l'impost sobre activitats econòmiques estaran obligats a 

presentar declaració d'alta en la matrícula de l'impost, en el termini dels deu dies hàbils 
immediatament anteriors a l'inici de l'activitat. Es formularan separadament per a cada 
activitat, tal com disposa l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucció de l'impost i 
comprendran, entre altres dades, totes les necessàries per a la qualificació de l'activitat, 
la determinació del grup o epígraf i la quantificació de la quota. 
Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi 
directament l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la 
regla 14a de la Instrucció de l'impost, a més de la declaració a que es refereix el 
paràgraf anterior, es presentarà una declaració per cadascun dels locals citats, si bé, en 
aquest cas, a efectes de la liquidació posterior únicament es considerarà l'element 
tributari superfície. 

 
7. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions 

d'ordre físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la 
regla 14.2 de la Instrucció, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i 
que tinguin transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal 
presentar les declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la 
data en la qual es produí la circumstància que motiva la variació, i sortiran efectes en la 
matrícula del període impositiu immediat següent. 

 
8. Els subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual 

figurin inscrits en la matrícula, estaran obligats a presentar declaració de baixa en 
l'activitat. Aquestes declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar 
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des de la data en que es produí el cessament, i sortiran efectes en la matrícula del 
període impositiu immediat següent. 

 
9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presentaran davant aquesta Administració 

municipal o de l’entitat que tingui delegada la gestió censal del Tribut, en la forma i 
models en que es determini. 

 
Article 10. Règim de Gestió 
  
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària, es realitzarà per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gestió censal, 
tributària i la inspecció del Tribut i comprendrà la formació dels censos de l'impost, la 
qualificació de les activitats econòmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, 
l'elaboració de la matrícula i, en general, totes les funcions que integren la gestió censal de 
l'impost, en els termes assenyalats en el paràgraf primer de l'article 92.1 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, i les funcions de concessió i denegació d'exempcions de caràcter 
pregat, amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit benefici fiscal en formular la 
corresponent declaració d'alta en la matrícula, pràctica de les liquidacions, emissió dels 
documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, 
resolució dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per la informació i 
assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions. 
 
Els subjectes passius presentaran la corresponent declaració, en el termini dels deu dies 
hàbils immediatament anteriors a l'inici de l'activitat i en el model aprovat per 
l’Administració amb competència censal en l’àmbit del Tribut.  
 
Article 11. Padrons 
 

1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de 
documents expressius de les seves variacions elaborades per l’ens que realitza la 
gestió censal. 
 

2. La recaptació de les quotes líquides es realitzarà mitjançant el sistema de padró 
fiscal anual, que, un cop aprovat, s'exposarà al públic durant el termini de quinze 
dies hàbils perquè els interessats puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les 
reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la 
Província i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels 
subjectes passius. 

  
3. Finalitzat el període d'exposició pública es podrà interposar el recurs de reposició 

regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre. 
 
4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà en el període de 

cobrament que fixi l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot 
anunciant-lo per mitjà d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense 
perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de 
pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 
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Article 12. Exempcions i bonificacions 
 

1. Estan exempts d'aquest impost: 
a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, i també els seus respectius 

organismes autònoms i entitats de dret públic anàlogues de les Comunitats 
Autònomes i entitats Locals. 

b) Els subjectes passius que iniciïn la seva activitat en territori nacional, durant els dos 
primers períodes impositius en els quals es desenvolupi la mateixa. No se 
considerarà inici d’activitat quan la mateixa s’hagi desenvolupat anteriorment sota 
un altra titularitat.  

c) Les persones físiques. 
d) Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de 

l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que tinguin 
un import net de la xifra de negocis inferior a 1,000.000 d’euros; així com els 
subjectes passius de l’Impost sobre la Renda dels no Residents que operin a Espanya 
a través d’establiment permanent amb una xifra neta de negocis inferior a 1,000.000 
d’euros. 

e) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social 
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les 
Assegurances Privades. 

f) Els organismes públics d'investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus 
graus finançats 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, sense tenir ànim de lucre, 
estessin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres 
o articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensió o internat i encara 
que per excepció venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats 
a dit ensenyament, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per cap 
particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisició de matèries 
primeres o al sosteniment de l'establiment. 

g) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació 
que per l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela dels minusvàlids realitzin, 
encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre 
que l'import de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es 
destini exclusivament a l'adquisició de matèries primeres o al sosteniment de 
l'establiment.  

h) La Creu Roja Espanyola. 
i) Els subjectes passius als quals els és d'aplicació l'exempció de l'impost en virtut de 

tractats o convenis internacionals. 
 
2. Els beneficis regulats en les lletres b), f) i g) de l'apartat anterior tenen caràcter pregat, i 

es concediran, quan procedeixi, a instància de part.  
 

3. Les cooperatives i les societats agràries de transformació gaudiran, en els termes 
establerts en la seva normativa específica, d'una bonificació del 95 per 100 de la quota i 
dels recàrrecs d'aquest impost. 
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5. Les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts en el capítol I 
del títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratius i del incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l'impost 
sobre activitats econòmiques per les activitats que constitueixin el seu objecte social 
o finalitat específica.  

 
Article 13. Inspecció 
 

La inspecció d'aquest impost és realitzada pel propi Ajuntament o per l’entitat qui tingui 
delegada aquesta facultat per part de l’Administració Tributària de l’Estat, en el marc del 
corresponent acord de delegació i segons el Reglament General d'Inspecció de Tributs i les 
concordants i vigents ordenances general i fiscal. 
 
Article 14. Infraccions i sancions 
 

Les infraccions produïdes en l’àmbit del tribut es tipificaran i sancionaran d'acord amb allò 
que disposen els articles 77 i següents de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General 
Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a                                 
Querol a 25 de gener de 200317,   començarà a regir el dia 1r. de gener de 2003, i 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Publicació inicial BOP núm. 34 DE 11/02/2003. 
  Publicació final BOP núm. 71 de 26/03/2003. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL        Ordenança Fiscal núm. 9 

TAXA PER ÚS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DE SÒL, SUBSÒL I 
VOL DE LES VIES PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS PÚBLICS. 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l’empara d’allò que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb allò que disposen 
llurs articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del 
domini públic a favor de les empreses o entitats que utilitzin el domini públic per a 
prestar els serveis de subministrament que resultin d’interès general o que afectin a la 
generalitat del veïnat, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2. Fet imposable. 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el fruïment dels usos privatius i els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per tal de prestar 
els serveis de subministraments d’interès general o que afectin a la generalitat o una part 
important del veïnat. Als esmentats efectes, s’inclouran entre les empreses i entitats 
anteriors aquelles que, emprant xarxes alienes, siguin distribuïdores i comercialitzadores 
dels serveis de subministrament. 

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 
del servei del subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment 
ocupi el subsòl, sòl o vol de les vies públiques municipals. 

Article 3. Subjecte passiu. 

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i els ens esmentats en l’article 
33 de la Llei General Tributària que utilitzen el domini públic per tal de prestar els 
serveis de subministrament de gas, electricitat, telefonia, veu, dades, imatges i altres 
d’anàlegs, així com els que explotin la xarxa de comunicació interna mitjançant 
sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, a favor de les 
quals s’atorguin les llicències d’aprofitament especial, o les que es beneficiïn 
d’aquest aprofitament en cas d’haver procedit sense l’autorització corresponent. 

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 
passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració 
competent mitjançant declaració expressa a l’administració gestora de la taxa, 
mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense  que el canvi de domicili 
produeixi efectes davant l’administració fins que no es presenti l’esmentada 
declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili fiscal dels 
subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.   
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3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, 
als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública 

Article 4. Responsables. 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin 

causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 

2. Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques esmentades a 
l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament, i en proporció a 
llurs respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes Entitats. 

 
3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partíceps en el capital, que respondran d’elles 
solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués 
adjudicat. 

 
4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 
a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
 

5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions 
tributàries pendents de les persones jurídiques en el supòsit de cessament d’activitats. 
 

6. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment 
previst a la Llei General Tributària. 

 
Article 5. Base imposable. 
 
1. La base imposable estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la 

facturació que, en còmput anual, obtinguin anualment en el terme municipal les 
empreses o entitats assenyalades en l’article 3d’aquesta Ordenança. S’entendrà per 
ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, sent imputables a cada 
empresa o entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels 
serveis prestats en cada terme municipal. 
 
No s’inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis 
prestats ni les quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un 
ingrés propi del subjecte passiu, però caldrà incloure les quantitats percebudes per 
drets d’accés i interconnexió abonats per empreses i entitats distribuïdores i 
comercialitzadores. 
 

2. Quan per al fruïment de l’aprofitament especial al qual es refereix l’apartat anterior, 
el subjecte passiu hagi d’utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable 
de la taxa estarà constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el 
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la 
xarxa, per l’ús de la mateixa, en concepte d’accés o interconnexió . 
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3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts els que 
obtingui l’empresa en el terme municipal per la facturació dels subministraments que 
constitueixen l’objecte de llur activitat. 

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses a les empreses o 
entitats assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i amb d’altres taxes establertes, 
o que pugui establir l’Ajuntament per a la prestació de serveis o realització 
d’activitats de competència local, de les quals les esmentades persones físiques o 
jurídiques i ens sense personalitat de l’article 33 de la Llei General Tributària hagin 
de ser subjectes passius. 

Article 6. Quota tributària. 

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5% a la base imposable definida en 
l’article 5 d’aquesta Ordenança. 

Article 7.  Període impositiu i  meritament. 

1. La taxa s’acredita quan s’inicia l’aprofitament especial del domini públic local 
necessari per la prestació del subministrament. 

2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies 
públiques es perlloguin durant varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 
de gener de cada any. En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l’any 
natural. 

Article 8. Règim de declaració i ingrès. 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació, havent-se d’ingressar l’import del deute 
tributari en el mateix moment en què es presenta la declaració del tribut.  

2. Quan es tracti de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials 
realitzats al llarg de varis exercicis, les companyies subministradores hauran de 
presentar la corresponent declaració en les oficines de l’Ajuntament o de l’organisme 
que tingui delegada la recaptació de la taxa –mitjançant el model annex a aquesta 
ordenança que s’aprova conjuntament a la mateixa—, dintre dels vint dies naturals 
següents a cada trimestre natural objecte de declaració. 

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al 
propietari de les xarxes en ordre a justificar la minoració a la qual fa esment l’article 
5.2 d’aquesta Ordenança. 

3. S’expedirà abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer el deute en el moment 
de presentació de la declaració en el lloc de pagament indicat al cos del propi 
abonaré. 

4. L’Ajuntament o l’organisme que tingui delegada la recaptació de la taxa comprovarà 
el contingut de la declaració i practicarà liquidació definitiva, si s’escau, que es 
notificarà als interessats als efectes pertinents. 
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Article 9. Convenis de col·laboració. 

Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus 
representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaració, 
liquidació i recaptació. 

Article 10. Infraccions i sancions. 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà allò que disposa l’article 77 i 
següents de la Llei General Tributària i normativa que la complementi. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 25 de gener de 200318 i que ha quedat definitivament aprovada en 
data 14 de març de 2003, regirà des del dia 1 de gener de 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Publicació inicial BOP núm. 34 de 11/02/2003. 
    Publicació final BOP núm. 71 de 26/03/2003. 



53 

 

AJUNTAMENT DE QUEROL                       Ordenança Fiscal núm. 10 

 
TAXA SOBRE EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del que estableixen els articles 58 i 20.4t), de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a 
distribució d’aigua, gas i electricitat i altres proveïments públics incloent-hi els drets de 
connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la distribució d’aigua, gas i electricitat i altres proveïments públics 
incloent-hi els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i 
instal·lacions anàlogues.  
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereixi l’art. 33 de la Llei General 
Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats o realitzats per 
aquest municipi, a què es refereix l’article anterior. 
 

2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 
de la Llei general tributària. 
 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària. 

 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 

2. Malgrat ell que s’ha disposat a l’apartat anterior, a l’article regulador de la quota tributària 
d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passiu 
acreditin escassa capacitat econòmica. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
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Tarifa primera: Subministrament d’aigua. (Segons el corresponent estudi econòmic i preus 
autoritzats per l’Organisme corresponent)19 
 
Fins a 22 m3/abonat/trimestre...................... 0.6611 €/m3 
De 22 a 50 m3/abonat/trimestre................... 0.8414 €/m3 
Excés de 50m3/abonat/trimestre.................. 0.9135 €/m3 

 
2. La taxa per recepció dels subministrament detallats a les tarifes primera, segona i tercera 

es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es 
contenen. 

 
3. 20Drets de connexió: 150,00 € 

Escomeses d’aigua (excavació i col·locació de materials): 
La instal·lació fina a comptador serà a compte de l’usuari. 

 
Article 7. Meritació 
 
1. Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del 

moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat semestral21. 
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui 

obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent. 
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas 

s’ordenarà el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament 
voluntari. 

 
Article 8. Impost sobre el valor afegit 
 
D’acord amb la legislació vigent, la quota tributària d’aquesta taxa està gravada a l’impost 
sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu. 
 
Article 9. Infraccions i sancions 

 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que desposen la Llei general 
tributària, i la normativa que la desplega. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment del Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el 17 d’octubre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 
començarà a regir el dia 1 de gener de 1999, i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació.22 
 
 

                                                           
19

 Estudi econòmic fet per l’enginyer industrial Rafel Cabré Villalobos al novembre de 1996. 
       Autoritzar per la Comissió de Preus de Catalunya en data 18/03/1998 (Exp. T-2/98). 
20 Apartat aprovat pel Ple de 26/06/2020 
   Publicació inicial BOP 04118 de 7/07/2020. 
   Publicació final BOP 05980  de 31/08/2020. 
21 Periodicitat aprovada per acord Ple dia 09-09-2000 (BOP 82 de 09/04/2001) 

22 Publicada al BOP núm. 296 de data 24/121/1998. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                                       Ordenança Fiscal núm. 11  
 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa  
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les 
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1988.  
 
Article 2n. Fet imposable  
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada 

amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que 
expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats municipals. 

  
2. A aquests efectes, s’entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació 

administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, 
encara que no hagi hagut sol·licitud expressa de l’interessat.  

 
3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d’obligacions 

fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc no ho estaran les consultes 
tributàries, els expedients de devolució d’ingressos indeguts, els recursos 
administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i els relatius a la 
prestació de serveis o a la realització d’activitats de competència municipal i a la 
utilització privativa o l’aprofitament especial de béns del domini públic municipal, 
que estiguin gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament 
exigeixi un preu públic.  

 
Article 3r. Subjectes passius  

 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en 
l’interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.  
 
Article 4t. Responsables 
  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributaries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.  
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Article 5è. Exempcions subjectives 
  
Gaudiran d’exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents 
circumstàncies:  
la. Haver estat declarats pobres per precepte legal.  
2a. Estar inscrits en el Padró de la Beneficéncia com a pobres de solemnitat.  
3a. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de 

fer efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats 
pobres  

 
Article 6è. Quota tributària  
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la 

naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb la tarifa 
que conté l’article següent. 

  
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 

document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.  

 
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en 

un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació 
dels expedients que motivin l’acreditament.  

 
Article 7è. Tarifa23 
 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent TARIFA:  

Euros  
1. Volants d’empadronament/convivència24  ........................................................ 0,00 
2. Certificats d’empadronament/convivència  ....................................................... 1,00  
3. Certificacions de documents  ............................................................................. 1,00  
4. Volants de fe de vida......................................................................................... 0,50 
5. Certificacions/Informes de bens (cadastral, impostos, taxes. Etc.)  .................. 1,00  
6. Certificació d’acords municipals, per cada acord .............................................. 2,00  
7. Les altres certificacions  .................................................................................... 1,00  
8. La diligència de confrontació de documents  .................................................... 0,50  
9. Manteniment de cens d’animals (alta, baixa, modificació, gestió)  
 per cada any25  .................................................................................................... 3,50  
10. Per cada certificació urbanística/tècnica ....................................................... 20,00  
11. Per cada informe tècnic  ................................................................................ 20,00 
12. Per expedició de títols de nínxols  ................................................................. 10,00  

                                                           
23 Modificat pel Ple de 28/09/2013. 
  Publicació inicial BOP núm. 233 de 09/10/2013. 
  Publicació final BOP núm. 272 de 26/11/2013. 
24 Modificat pel Ple de 26/06/2020. 
  Publicació inicial BOP núm. 04118 de 26/06/2020. 
  Publicació final BOP núm. 05980 de 31/08/2020. 
25 Modificat pel Ple de 27/09/2019. 
    Publicació inicial BOP núm. CVE 2019-08802 de 08/10/2019. 
    Publicació final BOP núm. CVE 2019-10583 de 29/11/2019. 
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13. Documentació suport informàtic CD ............................................................... 6,00 
14. Per cada certificació que s’expedeixi sobre característiques  
 d’edificació    (ref. Cadastral,    superfície construïda,   valor  
 cadastral i la no existència d’expedient sancionador ...................................... 300,00  

 
Article 8è. Bonificacions de la quota  
 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen 
en la tarifa d’aquesta taxa excepte en el següent cas:  
 
Pel que fa al document núm. 11 de l’epígraf cinquè de l’article anterior que es 
bonificarà en un 100% en el cas que hagi satisfet l’import de la llicència urbanística 
corresponent a l’edificació de la qual es demana certificació.  

 
Article 9è. Acreditament  
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan es presentí la sol·licitud que 

iniciï la tramitació dels documents 1 expedients que estan sotmesos al tribut. 
  
2. En els casos a què fa referència el número 2 de l’article 2n., l’acreditament es 

produeix quan s’esdevinguin les circumstàncies que proveeixin l’actuació municipal 
d’ofici o quan aquesta s’inicií sense sol·licitud prèvia de l’interessat però que redundi 
en benefici seu.  

 
Article l0è. Declaració i ingrés 
  
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació mitjançant el procediment del segell 

municipal adherit a l’escrit de sol·licitud de la tramitació del document o l’expedient 
o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no existís o que la sol·licitud no fos 
expressa. 

  
2. Els escrits rebuts pels conductes a què 1k referència l’article 71 de la Llei de Règim 

Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, que no arribin degudament 
reintegrats, s’admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la 
deficiència, per la qual cosa es requerirà l’interessat perquè, en el termini de deu dies, 
aboni les quotes corresponents amb l’advertiment que, passat aquest termini, si no ho 
ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol·licitud serà arxivada.  

 
3.-26 Als efectes de la tarifa prevista a l’apartat 12è del epígraf 5è de l’article 7, 

anualment, el titular de la llicència presentarà declaració de les tones de material 
extret des de la darrera declaració. 

 
Una vegada declarada la base conforme a l’apartat anterior, bé directament, bé per 
dades que constin en altres organismes competents, es practicaran les respectives 
liquidacions provisionals, que no tindrà caràcter de definitiva fins que no s’hagi 
comprovat la veracitat de les dades declarades i, per tant, la correcció de les quotes 
acreditades. 

                                                           
26 Punt introduït per Ple de 16/12/2007. 
  Publicació inicial BOP núm. 5 de 07/01/2008. 
  Publicació final BOP núm. 58 de 08/03/2008. 
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En tot cas es podran establir convenis de col·laboració social d’aquesta Taxa, 
conforme a allò establert a l’article 92 de la Llei General Tributària. 

 
Article 11è. Infraccions i sancions  
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els 
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 77 i següents de la 
Llei General Tributària.  
 
Disposició final  
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el 11 de novembre de 2000, entrarà en vigor el mateix 
dia de la seva publicació27 en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable a partir 
del dia de 1 de gener de 2000. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Publicació inicial BOP núm. 272 de 25/11/2000 i DOGC núm. 3305 de 15/01/2001 
    Publicació text BOP núm. 72 de 27/03/2006 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                                              Ordenança Fiscal núm. 12  

 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
Article 1r. Concepte 
 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març de 2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la Taxa per utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials per l'ocupació de terrenys d'ús públic que se'n derivin de les 
instal·lacions de quioscos en la via pública, mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues; l'obertura de 
sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o de les 
voreres en la via pública; ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb finalitat 
comercial (amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic); entrades de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública 
per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena; i 
en general totes les utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, el sòl i 
la volada de la via pública, que s'especifica a l'annex segon, que es regirà per aquesta 
ordenança. 
 
Article 2n. Obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança, les persones 
físiques o jurídiques o entitats que gaudeixin, utilitzin o aprofitin especialment el 
domini públic local en benefici particular, de conformitat a alguns dels supòsits 
previstos a l’article 20.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Seran substituts del contribuent, en les taxes establertes per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres i per 
la seva construcció, manteniment, modificació o supressió, els propietaris de les finques 
i locals a que donin accés dites entrades de vehicles, els quals podran repercutir les 
quotes sobre els respectius beneficiaris. 
 
Article 3t. Quantia 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a l'annex 

segon, en relació a la superfície ocupada pels aprofitaments expressada en metres 
quadrats. 

 
2. Les tarifes de la taxa seran les que figuren als epígrafs corresponents, essent aquestes 

compatibles entre sí. 
 
Article 4t. Normes de gestió 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació. 
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2. Les persones interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta 
ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència o concessió corresponent i 
formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament. S’hi 
acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva 
situació en el municipi. 
 
Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n'hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin. 
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arranjat les diferències i, 
si s'escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaris corresponents. 

 
2. Quan es tracti d'obres que s'hagin de realitzar immediatament perquè la seva demora 

pot produir greus perjudicis (fuites de gas, fusió de cables, etc.), aquestes obres es 
podran iniciar sense haver obtingut la llicència municipal amb l'obligació de 
sol·licitar la llicència dintre de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de les obres i 
justificar la raó de la seva urgència. 

 
3. Si no s'ha determinat exactament la durada de l'aprofitament, una vegada estigui 

autoritzada l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre no es presenti la declaració 
de baixa. 

 
4. Les quantitats exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament 

sol·licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de temps assenyalats en 
els epígrafs respectius, excepte l’aprofitament del domini públic per l’entrada de 
vehicles, les taules i cadires amb finalitat lucrativa, i l’exposició de productes a la via 
pública per part dels comerços la quota del qual es prorratejarà per trimestres 
naturals, en cas de baixes o noves altes. 

 
5. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia del període natural de 

temps següent al que assenyala l'epígraf corresponent de la tarifa. Sigui quina sigui la 
causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà 
l'obligació de continuar pagant la taxa. 

 
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no es podran cedir o subarrendar a 

tercers. L'incompliment d'aquesta prescripció provocarà l’anul·lació de la llicència. 
 
7. Quan es tracti de l'obertura de sondatges per a la connexió de serveis, la reparació del 

paviment o el terreny remogut, anirà, en tot cas, a càrrec i compte exclusius de qui se 
n'hagi beneficiat. Per garantir que l'interessat procedeix a la seva perfecta reparació, 
per poder tramitar la sol·licitud haurà d'acreditar l'haver constituït la fiança 
corresponent. Si la garantia constituïda no era suficient per cobrir l'import de les 
obres que s'han d'executar, l'interessat abonarà la diferència d'acord amb el compte 
que formuli el tècnic municipal. Els Serveis tècnics comunicaran a l'administració de 
rendes el termini concedit per la utilització del sondatge en cada cas. Si, 
transcorregut el termini autoritzat, encara estigués obert o el paviment no quedi 
totalment reparat i en condicions d'ús normal, es liquidaran els nous drets, d'acord 
amb la tarifa, sense perjudici de les sancions que l'alcaldia pugui imposar. 
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8. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la 
devolució de l’import ingressat. 

 
9. Quan, per causa dels aprofitaments regulats en aquesta ordenança, es produïssin 

desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, serà d’aplicació allò 
previst a l'article 24.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
10. Quan es tracti d’autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una durada 

limitada i per tant estan incloses en padrons i es cobren per anys naturals, la falta de 
pagament d’un rebut dins del període voluntari serà motiu de baixa de la concessió. 

 
11. Si les obres a què fan referència els Epígrafs primer i segon de l’Annex 

s'interrompien durant un temps superior a 1 mes, sense causa justificada, les 
quantitats que en resultin d'aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 200 per 
cent a partir del segon mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les obres, els 
aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d'un 500 per cent. 

 
12. No hauran d’abonar les taxes definides els Epígrafs primer i segon de l’Annex 

quan del resultat d’aplicar els paràmetres determinants de la quota surti una taxa 
inferior a 5,00 €. 

 
13. Quant a les parades amb reserva de lloc del mercat setmanal hauran de presentar 

anualment, dins de l’últim trimestre de l’any, el corresponent justificant d’estar al 
corrent del pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

 
15. Als efectes de la present Ordenança s’entendrà com a dies de la Festa Major, Aplec 

o Fira aquells que estiguin declarats com a tals en els corresponents Programes de 
Festes elaborats per les Comissions de Festes dels respectius nucli o urbanització o 
per l’Ajuntament. Correspon a la Junta de Govern Local la declaració d’una activitat 
socio-cultural com d’interès general per al municipi. 
 

Article 5è. 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix: 

a) Quan es tracti de concessions de nous aprofitaments en la via pública, en el 
moment de sol·licitar la llicència o concessió corresponent. No es tramitarà la 
sol·licitud, fins que no s’hagi efectuat el pagament de la taxa per part del 
sol·licitant. 

b) Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan autoritzats prorrogats, 
l’últim dia de gener de cada any natural. 

 
2. El pagament de la taxa es realitzarà: 

a) Quan es tracti d'autoritzacions de nous aprofitaments o d'aprofitaments amb una 
durada limitada, per ingrés directe en la dipositaria municipal o allà on establís 
l'Excm. Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència o la denominació 
que correspongui. 

b) Quan es tracti d'autoritzacions que ja estan concedides i que no tenen una durada 
limitada, una vegada s'hagin inclòs en els padrons o matrícules corresponents 
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d'aquesta taxa, per anys naturals en les oficines de la recaptació municipal, o allà 
on establís l'Ajuntament. 

 
Article 6è. 
 
Les infraccions d'aquesta Ordenança es castigaran per l'Alcaldia d'acord amb que 
estableix la LGT. 
 
Les multes per infracció tributària són independents i compatibles amb les que pugui 
imposar l'Alcaldia per contravenció de l'Ordenança de Policia de vies públiques. 
Aquesta ordenança que consta de 6 articles, ha estat aprovada pel Ple de l'Ajuntament, 
en sessió extraordinària de 19 de desembre de 2007, i començarà a regir una vegada 
hagi estat publicada la modificació en el B.O.P. de Tarragona28. El seu període de 
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació. En cas 
demodificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
 
La present ordenança s’ha aprovat per donar compliment a la Llei 25/1998, de 13 de 
juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació 
de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. 
 

ANNEX 
Tarifes 

Epígraf Primer: 
Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials per a la 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altre tipus d’instal·lacions 
anàlogues, per m² o fracció i dia ........................................................................ 0,50 € 

 
Epígraf Segon: 
Taxes per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda 
en la via pública del paviment o de les voreres: 

1. Per obertures de rases, per m. i dia ................................................................ 0,75 € 
2. Per connexió al clavegueram. .................................................................... 110,00 € 
3. Per moviment de terres, per cada m³ ............................................................. 0,75 € 
Com a garantia de reposició dels danys soferts a l’espai públic, s'ingressarà en la 
Tresoreria municipal, amb caràcter previ al començament de les obres, en concepte 
de dipòsit 45,00 € per m² de via pública afectada. 
 

Epígraf Tercer: 
Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública: 

1. Quioscos destinats a la venda de bitllets de l’ONCE .. ............................EXEMPT 
2. Resta de quioscos, per m. .......................................................................... 200,00 € 

 
Epígraf Quart: 
Taxa per l'ocupació temporal de terrenys d'ús públic amb finalitat comercial. 

1. Mercat setmanal 
a) Parades amb reserva de lloc .............................................................   2,00 € m/any 
b) Parades sense reserva, per dia....................................................................... 3,00 € 
2. Taules i cadires amb finalitat lucrativa: 

                                                           
28  Publicació inicial BOP núm. 5 de 7/01/2008. 
   Publicació text íntegre BOP núm. 58 de 8/03/2008. 
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a) Ocupació per m² ..........................................................................................   0,00 € 
b) Durant els dies de Festa Major, Aplecs i Fires .............................................. 0,00 € 
3. Comerços que exposen els seus productes a la via pública.....................   0,00 €/m² 
4. Llicències durant fires o festes: 
a) Casetes de fira, en general, per unitat i dia................................................... 10,00 € 
b) Circ, per unitat i dia...................................................................................... 10,00 € 
c) Autos de xoc, per unitat i dia ....................................................................... 10,00 € 
d) Atraccions per elements elèctrics o mecànics, per unitat i dia..................... 10,00 € 
e) Espectacles culturals, teatre i música............................................................. 0,00 € 
f) Casetes i parades durant Fires, Aplecs i Festes Majors ................................. 0,00 € 
g) Activitats socio-cultural d’interès general per al municipi ........................... 0,00 € 
h) Altres espectacles. Per unitat i dia................................................................ 10,00 € 
5. Rodatge cinematogràfic: per l'ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic per 
al rodatge de pel·lícules comercials, al dia, per m² o fracció ............................. 6,00 
€ 

 
Epígraf Cinquè: 
 
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

a) Per reserva d'aparcament exclusiu per càrrega i descàrrega de mercaderies, per 
metre lineal anyal ............................................................................................. 
20,00 € 

b) Entrada de vehicles a aparcaments de lloguer o pupil·latge per unitat i any 40,00 € 
c) Per cada plaça o 25 metres quadrats d'espai destinat a aparcament o susceptible de 

tenir aquest ús............................................................................................. 4,00 
€/any. 

d) Per entrada de vehicles a edificis destinats a activitats de negoci, comercials o 
industrials, amb gual, legalitzada la activitat i al corrent d'obligacions fiscals, per 
unitat i any........................................................................................................ 40,00 
€ 

e) Per entrada de vehicles a propietats de particulars ...................................... 30,00 € 
f) Per cada plaça o 25 metres quadrats d'espai destinat a aparcament o susceptible de 

tenir aquest ús................................................................................................... 10,00 
€ 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                                              Ordenança Fiscal núm. 13  
TAXES PER A LA TRAMITACIÓ I L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE 
LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l'empara del que disposen els articles 58 i 20.4, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament aprova les taxes per la 
tramitació i l'atorgament de llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció 
integral de l'administració ambiental que es regulen al Decret 136/1999, de 18 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable es determina per la prestació dels serveis tècnics i administratius 
dimanants de la sol·licitud de les autoritzacions, de les llicències ambientals i de les 
activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, de les quals, inexcusablement, han 
d'estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin les activitats incloses als 
annexos I, II.1, II.2 i III de la Llei 3/1998. 
 
Constituiran el fet imposable als efectes d'aquesta ordenança els casos següents: 
a) La primera instal·lació d'establiments. 
b) Els trasllats de local. 
c) El canvi o ampliació d'activitat, en relació al que ja està autoritzat. 
 
Article 3. Subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 

jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 33 de la Llei general tributària 
peticionàries de les autoritzacions i llicències gravades en aquesta ordenança, o que 
en resultin beneficiades. 

 
2. En el cas de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, els subjectes 
passius seran els titulars de l'activitat sotmesa. 

 
3. En el supòsit d'haver obert l'establiment sense la preceptiva llicència municipal, o 
sense haver efectuat la pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu 
d'aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l'activitat. 

 
Article 4. Responsables 
 
1. Juntament amb el subjecte passiu, respondran solidàriament de les obligacions 

tributàries les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 
de la Llei general tributària. 

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el 
supòsits i abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària. 
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Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes següents: 

a) Per la tramitació de les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental, annex 
I del Decret 136/1999, 6.000,00 euros 

b) Per l'atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim de llicència 
ambiental, annex II.1 del Decret 136/1999, 18.000,00 euros 

c) Per l'atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim de llicència 
ambiental, annex II.2 del Decret 136/1999, 6.000,00 euros 

d) Per l'atorgament de llicència de les activitats sotmeses a llicència ambiental, annex 
III del Decret 136/1999, 6.000,00 euros 

e) Per la tramitació de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia, annex 
III del Decret 136/1999, 60,00 euros 

(Si pel volum de l'expedient es considera que el cost supera l'import d'aquesta taxa es 
concertarà un conveni amb el subjecte passiu) 

 
2. Quan es produeixi acord denegatori de la llicència, es liquidarà el 100% de la taxa 

que correspondria pagar si s'hagués concedit. 
 
3. Fins a la data en què s'adopti l'acord municipal sobre la concessió de la llicència, els 

interessats podran renunciar-hi expressament, i, en aquest supòsit, els drets 
liquidables quedarien reduïts al 20% del que correspondria. 

 
4. Quan es produeixi la caducitat de l'expedient per causa imputable al sol·licitant, es 
liquidarà el 20% de la taxa que correspondria, segons el tipus de llicència sol·licitada, si 
s'hagués concedit la llicència d'obertura. 
 
Article 7. Meritació de la taxa 
 
1. La taxa de les activitats de l'annex I del Decret 136/1999 meritarà quan es presenti la 

sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, el qual no es realitzarà o tramitarà sense 
que s'hagi efectuat el pagament. 

 
2. En les activitats dels annexos II.1, II.2 i III del Decret 136/1999, l'obligació de 

contribuir naixerà en el moment de formular-se la sol·licitud de llicència o 
d'efectuar-se la comunicació prèvia o, si no se sol·licita o la comunicació no 
s'efectua, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l'activitat 
al subjecte passiu. En aquest últim cas, simultàniament al requeriment, l'Ajuntament 
podrà, si s'escau, requerir l'autoliquidació de la corresponent taxa, sense menyscapte 
de procedir a la seva liquidació provisional quan sigui exigible. 
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3. Les sol·licituds de llicència o la comunicació prèvia haurà de formular-se abans de 
l'obertura i posada en funcionament dels establiments o instal·lacions de què es 
tracti. 

 
Article 8. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei 
general tributària i la normativa que la desplega. 
 
Disposició final 
 
Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió 
celebrada el 20 de desembre de 2003, i començarà a regir a partir de la data de 
publicació del text de l'ordenança, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
 
 
 
  Publicació inicial BOP núm. 7 de 10/01/2004. 
  Publicació final BOP núm. 50 de 1/03/2004. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                 Ordenança Fiscal núm. 15 
 
TAXA DE CLAVEGUERAM 
 
Article 1r . Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7-1985, de 2 d¿abril , reguladora de les bases del règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 i 20.4.r) de text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2-2004, de 5 de 
març, aquest Ajuntament estableix la Taxa de Clavegueram, que es regirà per la present 
ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa: 

a) L’activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen 
les condicions necessàries per autoritzar l’escomesa a la xarxa de clavegueram 
municipal. 

b) La prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, aigües pluvials, negres i 
residuals, mitjançant la xarxa de clavegueram municipal i el seu tractament per 
depurar-les. 

 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que 

tinguin la condició de solar o terreny. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a 

què es refereix l¿article 35.4 de la Llei 58-2003, de 17 de desembre, general 
tributària que siguin: 
a) Quan es tracti de la concessió de llicència d’escomesa a la xarxa, el propietari, 

l’usufructuari o titular del domini útil de la finca.’ 
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l’article anterior, els ocupants 

o usuaris de les finques del terme municipal beneficiaris d’aquests servei, 
qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, 
fins i tot el precari. 

 
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l’ocupant o usuari 

dels habitatges o locals el propietari d¿aquests immobles, que podran repercutir , si 
s’escau, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei. 

 
Article 4t . Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 

persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 41.1 i 42.1.a) i b) de la 
Llei 58-2003, de 17 de desembre, general tributaria. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de fet o de dret de les persones 

jurídiques, els integrants de l¿administració concursal, els liquidadors de societats i 
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entitats en general, en els supòsits i amb l¿abast assenyalat a l¿article 43 de la Llei 
58-2003, de 17 de desembre, general tributaria. 

 
Article 5è. Quota tributària 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de llicència o autorització d¿escomesa 

a la xarxa de clavegueram s¿exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa 
de 110,00 euros. 
S’aplicarà la tarifa següent: 
a) Habitatges: 

Per clavegueram i depuració, cadascun 2,00 euros-mes 
b) Finques i locals no destinats exclusivament a habitatge: 

Per clavegueram i depuració, cadascun 2,00 euros-mes 
 
Article 6è . Exempcions i bonificacions 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció d’aquesta taxa. 
 
Article 7è . Meritament 
 
1. Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que 

constitueix el seu fet imposable, s’entendrà que aquesta s’inicia: 
a) En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència d’escomesa, 

si el subjecte passiu la formules expressament. 
b) Des de que te lloc l’efectiva escomesa a la xarxa de clavegueram municipal. El 

meritament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència de que 
s’hagi obtingut o no la llicència d’escomesa i sense perjudici de l’inici de 
l’expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització. 

 
2.Els serveis d’evacuació d?excretes, d?aigües pluvials, negres i residuals i de llur 

depuració, tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin 
façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la 
distància entre la xarxa i la finca no sobrepassi els cent metres, i la taxa es meritarà 
fins i tot quan els interessats no procedeixin a efectuar l’escomesa a la xarxa. 

 
3. Pels exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, el meritament de la 

taxa es produeix el dia primer de cada any. 
 
Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés de la taxa 
 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d’alta i de 

baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha entre la data en 
què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l’últim dia del mes natural 
següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de la primera 
liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de presentació 
d¿aquestes declaracions d’alta i de baixa. 

 
2. Una vegada concedida la llicència d¿escomesa a la xarxa, la inclusió inicial en el 

cens es farà d’ofici. 
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3. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran pels mateixos 
períodes i en els mateixos terminis que els rebuts de subministrament i consum 
d’aigua. 

 
4. En el supòsit de llicència d’escomesa, el contribuent formularà la sol·licitud 

corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d’aquest Ajuntament 
practicaran la liquidació que escaigui, la qual es notificarà per a l’ingrés en la forma i 
terminis establerts per la Llei General Tributària. 

 
Article 9è. Infraccions i sancions 
 
En tot el relatiu a infraccions tributaries i a la seva qualificació, així com a les sancions 
que a les mateixes corresponguin en cada cas, s’aplicaran les normes contingudes en la 
Llei General Tributària, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
Disposició final 
 
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el 28 de setembre de 2012, entrarà en vigor el mateix 
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir 
de l’1 de gener de 2013. La seva vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
En contra dels acords d’aprovació definitiva poden els interessats presentar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini dels 2 mesos següents a la publicació d’aquest Edicte, tal com diu l’art. l9.1 de 
la Llei d’hisendes locals. 
 
 

 

 Publicació inicial BOP núm. 234 de 9/10/2012. 
 Publicació final BOP núm. 269 de 21/11/2012. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                 Ordenança Fiscal núm. 16 
 
TAXA SOBRE EL SERVEI DOMICILIARI D’AIGUA AL NUCLI DE BONANY 
(QUEROL) 
 
 
Article 1r.: Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 
106 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de 
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 20 del RD legislatiu 2-2004 de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la LRHL, aquest Ajuntament estableix la taxa 
pel servei domiciliari d¿aigua, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de 
la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de l?esmentat RD Legislatiu. 
 
Article 2n.: fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i 

administrativa, per possibilitar el subministrament d’aigua, potable o d¿ús industrial 
a aquelles persones o entitats que ho sol·licitin, d’acord amb les condicions previstes 
al Reglament municipal del servei d’aigua. 

 
2. No està subjecte a aquesta taxa l’abastament d’aigua a les fonts públiques. 
 
Article 3r.: subjecte passiu 
 
1. Són subjectes passius de la taxa a títol de contribuents les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei general tributària, que 
sol·licitin o resultin beneficiaris pels serveis que constitueixen l’objecte d’aquesta 
taxa. 

 
2. Tindran la condició de substituts del contribuents els propietaris dels immobles en 

que es materialitza el subministrament, els quals podran repercutir, en el seu cas, les 
quotes als usuaris o ocupants dels esmentats immobles. 

 
Article 4t.: responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general 
tributària. 

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària. 

 
Article 5è.: base imposable. 
 
Constitueix la base imposable de la taxa, el metre cúbic d’aigua enregistrada pel 
comptador. En els altres casos, s’aplicaran les tarifes directes que s’acordin. 
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Article 6è.: TARIFES 
 
SUBMINISTRAMENT 
A) Quota fixa: de 0 m3 a 6 m3 5,10 Euros-mes. 
B) Preu subministrament ús domèstic, comercial, provisional i ús industrial 

Es liquidarà per metre cúbic real consumit: 
1r Bloc: pels consums de 0 a 9 m3 al mes 0,85 Euros-m3 
2n Bloc: a partir de 9 m3 al mes 0,99 Euros-m3 
DRETS DE CONNEXIÓ: 150,00 € 
ESCOMESES D’AIGUA (EXCAVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS): 
La instal·lació fins a comptador serà a compte de l’usuari. 

 
Article 7è.: acreditament 
 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan l’inicií l’activitat municipal que 
constitueixi el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat 
en la data de presentació de la sol·licitud d¿alta o modificació del subministrament 
d’aigua. 
 
Article 8è.: declaració. 
 
El procediment per a la concessió de subministrament i liquidació de la taxa, s’efectuarà 
d’acord amb l’ordenança reguladora del servei municipal d’aigües. 
 
Article 9è.: liquidació, ingrés i normes de gestió. 
 
Liquidació i ingrés 
 
Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i recaptaran per períodes en els 
terminis establerts per l’Ajuntament de Querol, conjuntament amb la liquidació de la 
taxa per clavegueram mitjançant autoliquidació. 
 
L’administració avisarà als usuaris del servei, passant a domicili un avís en el qual 
s’indicarà els dies, terminis de pagament, import a pagar i resta d’elements de la taxa. 
 
El sistema de cobrament és el d’autoliquidació. 
 
En el cas de que estigui domiciliat bancariament el pagament de la taxa i aquesta no es 
pogués cobrar per motius del contribuent o en el cas en que no estigui domiciliat el 
cobrament de la taxa es fixa un període de 30 dies naturals per tal de satisfer la taxa a 
les Oficines de l’Ajuntament de Querol a comptar des de la notificació de l’avís de 
cobrament anteriorment esmentat. 
 
Passat el termini voluntari, s’iniciarà la recaptació executiva d’acord amb el 
procediment previst en el Reglament general de recaptació de tributs. 
 
La recaptació executiva serà compatible amb la privació de subministrament per manca 
de pagament. 
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Article 10è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions que els 
Corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposen els articles de la Llei general 
tributària així com el Reglament del servei municipal d’aigües. 
Quant al procediment per al tall del subministrament d’aigua, regiran les disposicions 
contingudes al Reglament del servei municipal d’aigües. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança Fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada el 23 de març de 2013, entrarà en vigor el mateix 
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà d’aplicació a partir 
de l’1 de juny de 2013. La seva vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
 
 
 

 

 

  Publicació inicial BOP núm. 80 de 6/04/2013. 
  Publicació final BOP núm. 115 de 18/05/2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

AJUNTAMENT DE QUEROL                 Ordenança Fiscal núm. 17 
 
IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES 
 
 
Article 1r. Fonament legal. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 372 a 377, ambdós inclosos, del Text Refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 781-1986, de 18 d’abril, i per tal de donar compliment al que disposa l’article 
6 de la Llei 6-1991, d’11 de març, que modifica la disposició transitòria de la Llei 39-
1988, reguladora de les hisendes locals (actualment la disposició transitòria sisena del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2-2004), s’estableix l¿impost municipal sobre despeses sumptuàries amb subjecció a les 
normes d’aquesta ordenança fiscal. 
 
Article 2n. Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable d¿aquest impost, l¿aprofitament de vedats privats de 

caça i pesca, ubicats íntegrament o parcial al Municipi de Querol, sigui quin sigui 
llur forma d’explotació o gaudiment. 

 
2. Pels conceptes de vedats privats de caça i pesca s’estarà al que disposa la legislació 

administrativa específica en aquesta matèria. 
 
Article 3r.- Subjectes passius. 
 
1. En són subjectes passius les persones físiques i jurídiques a què, per qualsevol títol, 

correspongui l’aprofitament de caça o pesca dels vedats al moment de meritar-se 
l’impost. 

 
2. Tindrà la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns vedats; aquest 

tindrà dret a exigir del titular de l’aprofitament l’import de l’impost per tal de fer-lo 
efectiu al municipi en el terme del qual radiqui la totalitat o la major part del vedat de 
caça o pesca. 

 
3. A aquests efectes, tindran la condició de titulars dels béns els que figurin inscrits com 

a titulars del vedat en el registre de vedats del Departament d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca o el que el substitueixi. 

 
4. Això no obstant, si els titulars del vedat que figuren en el registre esmentat a l’apartat 

anterior no són els titulars dels terrenys, hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament i 
indicar les dades dels titulars dels terrenys en el termini de 10 dies a partir d’haver 
estat requerits de pagament per l’Ajuntament com a substituts del contribuent. 

 
Article 4t.- Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals 

a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General de gestió, recaptació i inspecció 
dels tributs i altres ingressos locals de dret públic. 
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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. 
 
Article 5è.- Base imposable 
 
1. La base d’aquest impost serà el valor de l¿aprofitament cinegètic o piscícola. 
 
2. El valor dels esmentats aprofitaments (renda cinegètica o piscícola) i la inclusió en un 

altre grup de classificació del vedat s’efectuarà de conformitat amb la normativa 
estatal o autonòmica d’aplicació. (d’acord amb el que preveu l¿article 374, apartat d), 
del Reial decret legislatiu 781-1986). 

 
Article 6è. Tipus de gravamen. 
 
El tipus de gravamen serà el 20% de la base imposable. 
Aquest tipus de gravamen es determina d’acord amb el que disposa l’article 375, apartat 
d), del Reial decret legislatiu 781-1986. 
 
Article 7è.- Quota tributària. 
 
La quota tributària serà la resultant d¿aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
Article 8è.- Període impositiu i meritació. 
 
1. El període impositiu és l’any natural. 
 
2. L’impost es merita el 31 de desembre de cada any, d’acord amb el que disposa 

l’article 376, apartat c), del Reial decret legislatiu 781-1986. 
 
3. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions que es 

produeixin un cop iniciat l’any natural, s’aplicaran a partir del mes següent a aquell 
en què hagin tingut lloc i es prorratejarà la quota en conseqüència. 

 
Article 9è.- Normes de gestió i recaptació. 
 
1.- Es sol·licitarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural la relació de despeses sumptuàries per cada temporada de les àrees privades 
de caça que tenen tota o part de la seva superfície al terme municipal de Querol, així 
com la relació de titulars d’aquestes àrees de caça. 

 
3. Les liquidacions tributàries són practicades per l’Ajuntament, tant les que 

corresponen a valors - rebut com les corresponents a liquidacions per ingrés directe. 
 
3. Successió en el deute tributari. 

En els casos de canvi de titularitat de les àrees privades de caça subjectes a l’impost, 
el nou titular es farà càrrec dels deutes i responsabilitats que per tal concepte 
corresponguessin a l¿anterior, a efectes dels quals podrà exigir a aquest, una 
certificació lliurada per l¿Administració Municipal, en la qual es farà constar la seva 
situació tributària en relació amb l'esmentat tribut. 
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4. Contra els actes de gestió, competència de l’Ajuntament, els interessats poden 

formular recurs de reposició, previ al contenciós - administratiu, en el termini d’un 
mes a comptar de la modificació expressa o l’exposició pública dels padrons 
corresponents. 

 
5. La interposició de recurs no atura l¿acció administrativa per al cobrament, a menys 

que, dins el termini previst per a interposar el recurs, l¿interessat sol·liciti la 
suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute 
tributari. 

 
6. No obstant l¿apartat anterior, en casos excepcionals, l’Alcaldia pot acordar la 

suspensió del procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el 
recurrent justifiqui la impossibilitat. de prestar-ne o bé demostra fefaetment 
l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna. 

 
7. Les liquidacions d’ingrés directe han d’ésser satisfetes en els períodes fixats pel 

Reglament General de Recaptació, que són: 
a) Les modificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural 

següent. 
b) Les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural 
següent. 

 
8. Passat el període voluntari de cobrament sense haver efectuat el pagament, s’obre la 

via de constrenyiment i s’aplica el recàrrec del 20 per cent. 
 
9. Quan el deute tributari és satisfet després del període voluntari de cobrament, a més 

del recàrrec de constrenyiment referit al punt anterior, el deutor ha de pagar els 
interessos de demora computats al tipus d’interès legal vigent en la data de conclusió 
del període voluntari de cobrament i durant el temps transcorregut entre l’esmentada 
data i aquella en la qual té lloc el pagament. 

 
10. Si l’Ajuntament delegava la gestió de l’impost i aquesta Delegació és acceptada, les 

normes contingudes en l’article anterior seran aplicables a les actuacions que ha de 
fer l’administració delegada. 

 
Article 10è. Infraccions i sancions tributàries. 
 
En tot allò que fa referència a infraccions i sancions tributàries, a llurs distintes 
qualificacions i a les accions investigadores escaients, hom aplicarà el previst en el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2-
2004, i en la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió ordinària celebrada 27 de setembre 
de 2014 comença a regir el dia 1 de gener de 2015, i continua vigent mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, resten vigents. 
  Publicació inicial BOP núm. 230 de 7/10/2014. 
  Publicació final BOP núm. 268 de 21/11/2014. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                                              Ordenança Fiscal núm. 18  
 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 
  
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per la utilització d’instal·lacions i dependències 
municipals, que es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa de les instal·lacions i 
dependències municipals, que es relacionen a l’annex I.  
 
Article 3. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que 
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o la realització d’activitats en les 
dependències municipals. 
 
Article 4. Responsables  
 
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. 
 
Article 5. Beneficis fiscals  
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.  
 
Article 6. Quota tributària  
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
 

a) Instal·lacions esportives : 
Aquest epígraf comprèn l’ús de les instal·lacions i serveis de les zones 
esportives municipals 

 

1. Ús instal·lació esportiva sense il·luminació (cada hora) Gratuït 
2. Ús instal·lació esportiva amb il·luminació (cada hora) 5,00 
3. Ús instal·lació esportiva amb entrada cobrada (cada hora) 90,00 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb 20 €/hora si es necessita servei de 
consergeria 

 

Associacions de veïns i entitats del municipi legalment constituïdes  Gratuït 
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b) Locals municipals:  
1. Us puntual dels centres cívics (més d’una sala o utilització total), cada 
hora 

10,00 

Aquestes tarifes s’incrementaran amb 20 €/hora si es necessita servei de 
consergeria. 

 

2. Ús continuat valorat d’interès social, amb un màxim d’ús de 15 hores 
setmanals (cada mes o fracció) 

150,00 

3. Associacions de veïns i entitats del municipi legalment constituïdes  Gratuït 
c) Altres espais municipals:  
1.Ús puntual de l’aixopluc de la plaça Sant Sebastià de Querol, cada hora 10,00 
2. Associacions de veïns i entitats del municipi legalment constituïdes Gratuït 
d.1) Ús de sala per a casaments civils :   
1. Quan almenys un dels nuvis estigui empadronat al municipi  Gratuït 
2. Quan els nuvis no estiguin empadronats al municipi 50,00 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb 20 €/hora si es necessita servei de 
consergeria. 

 

d.2) Ús de local a per casaments civils :   
1. Quan almenys un dels nuvis estigui empadronat al municipi  Gratuït 
2. Quan els nuvis no estiguin empadronats al municipi 90,00 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb 20 €/hora si es necessita servei de 
consergeria. 

 

d.3) Ús de l’aixopluc de la plaça Sant Sebastià per a casaments civils:  
1. Quan almenys un dels nuvis estigui empadronat al municipi  Gratuït 
2. Quan els nuvis no estiguin empadronats al municipi 50,00 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb 20 €/hora si es necessita servei de 
consergeria. 

 

e) Hotel d’entitats  
1. Ús puntual d’una sala (període inferior a 24 hores) 
    (no compten els dies festius, ni els caps de setmana) 

50,00 

2. Ús en un horari concret durant un període de temps continuat (mes) 
    (no compten els dies festius, ni els caps de setmana) 

100,00 

Associacions de veïns i entitats del municipi legalment constituïdes  Gratuït 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb 20 €/hora si es necessita servei de 
consergeria. 

 

f) Ocupació màquines de vending en edificis municipals  
1. Ocupació per màquines de vending: Les quatre primeres màquines (per 
màquina/any o fracció) 

100,00 

A partir de la 5ª màquina(inclosa), per màquina/any o fracció  50,00 
En cas de realitzar l’ocupació mitjançant concurs públic, el cànon a satisfer 
serà el que resulti de l’adjudicació.  

 

 
Article 7. Acreditació i període impositiu 
  
1. En el supòsit de serveis de recepció singular, la taxa s’acredita quan es presenta la 

sol·licitud del servei.  
 
2. En el supòsit de serveis que s’estenen a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï 

la prestació del servei o la realització d’activitats.  
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Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 
  
1. La taxa s’exigirà en règim de liquidació, i serà liquidada per l’Administració, que la 

notificarà al subjecte passiu, pel seu pagament.  
 
2. La notificació i recaptació de les taxes es realitzarà per part de l’ORGT de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i 
les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança 
general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals.  

 
Article 9. Infraccions i sancions 
  
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la 
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants, amb la penalització 
conseqüent d’acord amb les disposicions legals vigents.  
 
Disposició Addicional.  
 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  
 
 
 
ANNEX I 
Instal·lacions i dependències municipals susceptibles d’utilització: 
Instal·lacions esportives: Situació 
Pista poliesportiva de Mas Bermell Av. General de Querol, s/n 
Pista poliesportiva de Ranxos Bonany Ctra. Stes. Creus-Pontons, 100 
  
Locals municipals: Situació 
Oficines de Mas Bermell (2 sales) Av. General de Querol, 809 
Local Social Mas Bermell Av. General de Querol, 809 
“Casa del Poble” C/ Andorra, 11 
Local Social Mas Gassons (2 sales) C/ Sant Jordi, s/n 
Ajuntament de Querol (Sala d’actes) Plaça San Sebastià, 1 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (Sala reunions) C/ Sant Jordi, s/n 
Oficina d’Atenció al Ciutadà (edifici annex) C/ Sant Jordi, s/n 
  
Dependències aptes per a casaments civils Situació 
Sala d’actes de l’Ajuntament de Querol Plaça San Sebastià, 1 
Sala de reunions de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà C/ Sant Jordi, s/n 
Local annex a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  C/ Sant Jordi, s/n 
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Hotel d’entitats Situació 
5 sales Ermita de Valldossera 
  
Aixopluc Plaça Sant Sebastià Situació 
2 espais Plaça Sant Sebastià 
 
 
 
 Publicació inicial BOP núm. 190 de 3/10/2018. 
  Publicació final BOP núm. 230 de 30/11/2018. 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                 Ordenança Fiscal núm. 19 
 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DEL REGISTRE 
CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA I LLICÈNCIA PER TINENÇA DE 
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 

 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
A l’empara del previst en l’article 57 de text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest 
Ajuntament estableix la taxa pels serveis de gestió del registre censal d’animals de 
companyia i llicències per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable: 
 
1. La gestió del Registre Censal d’animals de companyia (Altes, baixes, modificacions i 

gestió anual.  A efectes d’aquesta ordenança s’entén per animal de companyia aquell 
animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat 
d’obtenir-ne companyia.  Gaudeixen sempre d’aquesta consideració el gossos i els 
gats. 

 
2. La tramitació administrativa per l’atorgament i renovació de la llicència per a la 

tinença i conducció de gossos potencialment perillosos i les seves renovacions. 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. En el cas de l’apartat 1 de l’article anterior, és el propietari o posseïdor d’un animal 

de companyia resident habitualment a Querol. 
 
2. En el cas de l’apartat 2 de l’article anterior, la persona a nom de la qual se sol·liciti la 

llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos que hagin 
d’estar inscrits en el Registre Censal d’animals de companyia de l’Ajuntament de 
Querol. 

 
3. Amb caràcter general són subjectes passius de la taxa les persones o entitats que 

sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin beneficades o afectades per la 
realització de l’activitat que constitueix el fet imposable. 

 
Article 4. Responsables 
 
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. 
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Article 5. Beneficis fiscals. 
 
1. En el cas de la inscripció en el Registre Censal d’animals de companyia, les persones 

amb disminució visual que siguin propietàries o posseïdores d’un gos pigall, estaran 
exemptes d’aquesta taxa. 

 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà en funció del fet imposable.  A aquest efecte, 

s’aplicaran les tarifes següents: 
 

Servei Quota 
Manteniment cens d’animals (alta, baixa, modificació i gestió) 3,50 € 
Emissió llicència per a la tinença i conducció de gossos 
potencialment perillosos i renovació de la mateixa. 

40,00 € 

 
Article 7. Acreditació i període impositiu 
 
1. En el cas de l’apartat 1 de l’article 2: 

 
a) La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir a la data de la inscripció de 

l’animal al registre censal, moment en que s’inicia la prestació del servei, que 
constitueix el fet imposable. 

 
b) Una vegada establert el servei esmentat, les quotes s’acreditaran el primer dia de 

l’any i el període impositiu coincideix amb l’any natural 
 
c)  Desapareix l’obligació de contribuir a la data de la baixa de l’animal del cens.  Si la 

data de baixa es posterior a la data d’acreditació els subjectes passius no rebran la 
devolució de la part de la quota del període en que no s’hagués exercit l’activitat, ja 
que les quotes no son prorratejables.   

 
2. En els casos de l’apartat 2 de l’article 2: 

 
a) Les taxes s’acreditaran i neix l’obligació de contribuir en el moment de 

sol·licitar la llicència o la seva renovació, que constitueix el fet imposable.  A 
aquests efectes hom entendrà iniciada aquesta activitat en la data de la presentació 
de la sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos i/o la renovació de la mateixa. 

 
b) Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la 

denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la 
modificació de la documentació presentada, ni la renúncia o desssestiment del 
sol·licitant després que se li hagi concedit la llicència. 

 
Article 8. Règim de declaració 
 
1. En el cas de l’apartat 1 de l’article 2: 
Quan es conegui, d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol alta, baixa o 
variació de les dades que figuren a la matricula, s’hi efectuaran les modificacions 
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corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data 
en què s’hagi realitzat la declaració. 
 
2. En els casos de l’apartat 2 de l’article 2: 
 
Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència per a la tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos i/o la renovació de la mateixa hauran de presentar una 
sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Querol a la que adjuntaran la 
documentació que correspongui. 
 

Article 9. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada 
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General 
Tributària i l’Ordenança General. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es 
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats 
i/o substituïts, en el  moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 

Atenent a l’art. 24 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’import de les taxes per a la 
prestació d’un servei no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible dels 
servei o activitat de que es tracti.  Per a la determinació d’aquest import es prendran en 
consideració els costos directes i indirectes, incloent els de caràcter financer, 
amortització de l’immobiliari i, en el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment 
i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la que s’exigeix la taxa, amb 
independència del pressupost o organisme que els satisfagui.  
 
Atès que l’Ajuntament de Querol es fa càrrec de la conservació dels cementiris del 
municipi, tant estructurals com de manteniment, tasques que es porten a terme per mitjà 
de contractacions d’obres i amb la dedicació de personal de l’Ajuntament, es proposa 
l’aprovació de la següent Ordenança Fiscal: 
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AJUNTAMENT DE QUEROL                 Ordenança Fiscal núm. 20 
 
REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE CEMENTIRIS. 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa  
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per 
l’article 106 de la Llei 7/85, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, i 
d’acord amb allò que es disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació dels serveis del cementiri 
municipal, que s’ha de regir per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual 
s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat Reial decret legislatiu 2/2004.  
 
Article 2. Fet imposable  
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en els cementiris 
del municipi i altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes 
contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.  
 
 
Article 3. Subjectes passius  
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General 
Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de 
caràcter local que constitueixen el fet imposable de la taxa.  
 
Article 4. Responsables  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària.  

 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.  

 
Article 5. Exempcions subjectives  
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 
a) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.  
b) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna o 

el fossar comú.  
 
Article 6. Quota tributària  
 
1. Taxes La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  
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• Nínxols:  Concessió nínxol: 500,00 €  
• Columbari:  Concessió columbari: 150,00 €  

 
(La durada de la concessió s’establirà en el corresponent Reglament)  

 
2. Manteniment, conservació i neteja al cementiri municipal Manteniment i neteja dels 

espais comuns, quota anual: Nínxols 5,00 €, Columbaris 5,00 € 
  
3. Inscripcions exhumacions/Inhumacions: segons cost  
 
4. Registre d’inscripcions, permutes i transmissions a títol d’herència: 20,00 €  
 
Article 7. Regulació dels canvis de titularitat.  
 
La transmissió de la titularitat de la concessió solament es permetrà entre familiars i 
afins quan així ho determini la voluntat del titular, fet que haurà de ser degudament 
justificat. Qualsevol altre transmissió haurà de realitzar-se forçosament a favor de 
l’Ajuntament .  
 
Article 8. Acreditació i període impositiu  
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels 

serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es 
produeix quan aquests se sol·liciten, excepte el manteniment, que es cobrarà 
anualment. 

 
2. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.  
 
3. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, per al seu ingrés directe 

en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament 
General de Recaptació i sempre abans d'ésser retirada l'oportuna llicència.  

 
4. El cobrament de la quota de manteniment, amb caràcter anual, s’efectuarà mitjançant 

un rebut derivat del padró.  
 
5. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 

constrenyiment.  
 
6.En el supòsit de conservació de cementiri, l’acreditació tindrà lloc l’1 de gener de 

cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural. La quota anual és 
irreduïble.  

 
Article 9. Obligació de contribuir  
 
Amb caràcter general l'obligació de contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, 
transmetre's o modificar-se el dret funerari, i en lliurar-se els títols o autoritzar-se la 
prestació del servei. Per a les taxes de conservació del cementiri, l'obligació de 
contribuir es fonamenta en la titularitat o simple tinença del dret funerari o per a la 
transmissió del dret funerari.  
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Article 10. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Tarragona, les normes 

contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada.  

 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 

  
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme 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 
Tarragona que delegaren les seves facultats en la Diputació.  

 
Article 11. Infraccions i sancions  
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 
Tributària i la seva normativa de desenvolupament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present Ordenança fiscal, entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.29  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Ordenança aprovada en Ple de data 26/06/2020. 
  Publicació inicial BOP núm. 04119 de 7/07/2020. 
  Publicació final BOP núm. 05981 de 31/08/2020. 


