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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 

 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS 

CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS ELS CONTROLS PERIÒDICS I 
LES REVISIONS PERIÒDIQUES. 

 

Article 1. FONAMENT I NATURALES 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 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, l’Ajuntament 
estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment  previ a llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les 
revisions periòdiques. 

 

Article 2. FET IMPOSABLE 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa i de 
comprovació, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès s'ajusten a l’ordenament 
jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 ,  84 bis i 84 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb 
incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, per la Llei de simplificació administrativa i per la resta de normativa general o sectorial i 
les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la 
prevenció i control previ i posterior a l’inici  de les activitats dels ciutadans i les empreses.  

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 
s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 5 d'aquesta ordenança. 

 

Article 3. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES 

3.1. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti 
la intervenció de l'administració municipal. 

 

3.2. Responsables 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
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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. 

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 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

1. Estaran exempts del pagament del tribut, però no de l’obligació de proveir-se de         
llicència o de la comunicació prèvia: 

a) Els trasllats motivats per una situació eventual d’emergència per causa d’obres als 
locals, sempre que aquests es trobin proveïts de la llicència corresponent. 

b) Els trasllats determinats per enderrocs forçats, enfonsaments, incendis, 
inundacions i els que es verifiquin en compliments d’ordres i disposicions oficials. 

c) Els canvis de titular per successió mortis causa entre cònjuges o parelles amb 
vinculació efectiva i estable acreditada o entre pares i fills per jubilació o causa de 
mort sempre que des de la data d’atorgament de la llicència del causant no hagin 
passat cinc anys. 

d) La variació de la raó social de les societats que no limitin la responsabilitat per 
defunció d’alguns dels socis. 

e) Els aturats.  

f) Els Organismes Autònoms Municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

g) Els que disposin d’un acord o resolució expressa de l’Ajuntament on quedi 
recollida.   

h) Determinades  entitats locals, amb motiu de festes municipals o revetlles i sempre 
amb el informe corresponent i l’aprovació del òrgan competent. 

2. L’exempció establerta en l’apartat a) afectarà a la reobertura del local primitiu un cop reparat 
o reconstruït. 

Pel que fa a la de l’apartat b) l’exempció afectarà al local primitiu un cop reparat o reconstruït, o 
bé a un nou local que substitueixi aquell quan el titular no hagi rebut cap indemnització per 
l’abandonament del local primitiu. 

Seran condicions comunes a ambdues exempcions que el local objecte de reobertura tingui la 
mateixa superfície que el primitiu, o sigui inferior, o que no excedeixi del 10 % i que s’hi 
exerceixi la mateixa activitat. 

Pel que fa a l’apartat e) els aturats hauran d’acreditar estar inscrits a l’atur, com a mínim amb 
una antiguitat d’un mes, mitjançant un certificat de l’Oficina de Treball (OTG).  
 
- Aquells/es que estiguessin a l'atur i en demanda del servei públic d’ocupació just amb 
anterioritat  a donar-se d’alta com a professionals, autònoms, empresaris o societat mercantil o 
professional (2 o més socis) hauran d’acompanyar la documentació acreditativa de trobar-se en 
atur i d’alta com a demandants del servei públic d’ocupació just en data anterior a l’alta censal 
corresponent d’autònom, professional, empresari o constitució de societat. 
- En cas de societats, quan hi hagi un únic soci amb Administrador aturat s’aplicarà la 
bonificació en la seva totalitat. En el cas de societats constituïdes per dos o més socis, quan no 
tots provinguin d’una situació d’atur i demanda al servei públic d’ocupació, se’ls aplicarà la 
bonificació proporcional." 
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3. Gaudiran d’una bonificació del 50 % de les quotes els trasllat d’activitats des de zones que 
no correspon la seva instal·lació, encara que estigui permesa, a aquelles altres zones 
considerades adequades per l’Administració municipal, quan al nou local es faci la mateixa 
activitat. 

4. Estaran exempts del pagament d’una nova taxa quan la llicència o autorització o 
comunicació prèvia la sol·liciti una persona física que estigui en tràmit de constitució d’una 
persona jurídica de la qual hi formi part i sempre que aquesta estigui constituïda formalment 
dins el termini d’un any des de la concessió de la llicència o acceptació de la comunicació 
prèvia. 

5. Estaran exempts del pagament d’una nova taxa quan la llicència o autorització la sol·liciti una 
Societat Civil Privada (SCP) obligada per llei a canviar la seva forma jurídica per a continuar 
l’activitat mercantil. 

6. Estaran exempts del pagament de la taxa les tecnologies de telefonia mòbil existents que es 
traslladin a efectes de millorar la cobertura i/o per raons de millorar la ubicació, sempre amb el 
vistiplau de Tecnologia de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 
7. Les empreses que disposin del certificat del sistema d’eco gestió i eco auditoria de la Unió 
Europea (EMAS) i/o  del programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
gaudiran d’una bonificació del 50%, atesa la disposició addicional sisena de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
8. Estaran exempts del pagament de la taxa els establiments destinats a activitats educatives, 
sanitàries, socials o culturals en que els titulars siguin Administracions públiques o fundacions i 
entitats sense ànim de lucre declarades d’utilitat pública d’acord amb la Llei 49/2002. 
 
9. Gaudiran d’una bonificació fins el 100% per aquells establiments de confessions religioses 
on s’hi desenvolupi una activitat de tipus social i assistencial bàsic. Aquesta bonificació serà 
pregada. La concreció del % de bonificació a aplicar serà potestatiu de la JGL en funció de la 
valoració de l'activitat desenvolupada i de la situació econòmica de l'Ajuntament en cada 
moment.  

10. S’estableix una bonificació aplaçada, en concepte de creació d’ocupació local, amb les 
següents característiques i quan es compleixin els requisits que es detallen a continuació:  
 
Definició de conceptes: 
 

- taxa/treballador: es calcula dividint la taxa d’obertura que correspon a l’obertura de 
l’establiment pel total de treballadors en plantilla a l’establiment (de Sant Cugat) en el 
moment d’efectuar la sol·licitud de la bonificació. 

- % bonificació/treballador: percentatge de bonificació aplicable a la taxa/treballador 
- Treballador (a efectes de calcular l’import de bonificació): persona contractada a 

jornada complerta (40 hores setmanals) que reuneixi els requisits dels punts A) B) o C) 

- bonificació/treballador: import de bonificació de la taxa d’obertura corresponent a cada 
treballador que compleixi els requisits d’algun dels punts A), B) i C) detallats a 
continuació. 

 
 

A) S’estableix una bonificació, pregada i admissible a partir dels 6 mesos de la posada en 
funcionament de l’establiment i fins a un màxim d’un any després, amb els següents 
requisits: 
1. Almenys el 50% dels llocs de treball de la plantilla de l’empresa en el moment 

d’efectuar-se la sol·licitud de bonificació de la taxa han d’haver estat oferts a la borsa 
de treball del SOM, els treballadors seleccionats han d’estar empadronats a Sant 
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Cugat en el moment de la contractació i fins el moment de la sol·licitud i tenir la 
condició prèvia d’aturats. 

2. Les contractacions han d’haver superat els 6 mesos de vigència ininterrompuda, 
podent ser a  jornada complerta (40 hores/setmanals) o parcial.  

 
En cas de complir-se els dos requisits anteriors, s’aplicarà una bonificació de la taxa d’obertura 
d’establiment equivalent al 50% de la taxa/treballador multiplicada pel nombre de treballadors 
contractats que compleixin els requisits. Per al càlcul de la bonificació/treballador dels 
treballadors que compleixin els requisits però tinguin un contracte inferior a les 40 hores 
setmanals, la fórmula serà: 50% de la taxa/treballador multiplicada per (hores setmanals de 
contracte/40 hores de jornada complerta) i multiplicat pel nombre de treballadors contractats 
que tinguin una mateixa jornada parcial. 
 
Per als treballadors que compleixin els requisits d’aquest punt A) s’estableix una 
bonificació/treballador màxima de 300 euros o la proporcional en cas de contractes amb 
jornades setmanals inferiors a les 40 hores /setmanals. 

 
B) La bonificació/treballador anterior  s’ampliarà al 75% en el cas dels treballadors 

contractats que, a més de complir els requisits del punt A), s’inscriguin en algun dels dos 
següents col·lectius: 

1. persones de més de 50 anys 
2. persones de menys de 30 anys 

 
En aquest cas, s’aplicarà una bonificació de la taxa d’obertura d’establiment equivalent al 50% 
de la taxa/treballador multiplicada pel nombre de treballadors contractats que compleixin els 
requisits del punt A) + el 75% de la taxa/treballador multiplicada pel nombre de treballadors 
contractats que també compleixin els requisits del punt B). 

 
En aquest punt també és d’aplicació l’exposat al punt A) sobre el càlcul de la 
bonificació/treballador dels treballadors que compleixin els requisits però tinguin un contracte 
inferior a les 40 hores setmanals. 
 
Per als treballadors que compleixin els requisits d’aquest punt B) s’estableix una 
bonificació/treballador màxima de 400 € o la proporcional en cas de contractes amb jornades 
setmanals inferiors a les 40 hores/setmanals. 

 
C) La bonificació/treballador del punt A) s’ampliarà al 100% en el cas dels treballadors 

contractats que, a més de complir els requisits del punt A), s’inscriguin en algun dels dos 
següents col·lectius: 

1. persones de difícil inserció. Aquesta condició s’haurà d’acreditar per l’empresa i 
es validarà per l’equip tècnic del SOM, amb l’aprovació de la JGL. 

2. persones aturades de llarga durada que hagin esgotat el subsidi d’atur. 
 
En aquest cas, s’aplicarà una bonificació de la taxa d’obertura d’establiment equivalent al 50% 
de la taxa/treballador multiplicada pel nombre de treballadors contractats que compleixin els 
requisits del punt A) + el 75 % de la taxa/treballador multiplicada pel nombre de treballadors 
contractats que també compleixin els requisits del punt B) + el 100% de la taxa/treballador 
multiplicada pel nombre de treballadors contractats que,  a banda dels requisits del punt A), 
també compleixin els requisits del punt C). 
 
En aquest punt també és d’aplicació l’exposat al punt A) sobre el càlcul de la 
bonificació/treballador dels treballadors que compleixin els requisits però tinguin un contracte 
inferior a les 40 hores setmanals. 
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Per als treballadors que compleixin els requisits d’aquest punt C) s’estableix una 
bonificació/treballador màxima de 600 € o la proporcional en cas de contractes amb jornades 
setmanals inferiors a les 40 hores/setmanals. 

 
La suma de bonificacions mediambientals, per creació d’ocupació, etc no pot ser superior al 
100% de l’import de la taxa. 
 

11.- Gaudiran d’una bonificació del 90% de la taxa les comunicacions prèvies de bars i 
restaurants i les Declaracions Responsables del petit comerç de l’article 5.2.1. d’aquesta 
ordenança. 
  
Aquesta bonificació afecta als establiments inclosos a les comunicacions prèvies, però es limita 
únicament als bars, restaurants, i bars-restaurants que tinguin tots ells una capacitat inferior o 
igual a  500 persones i qualsevol establiment que ofereixi degustació com fleques, xarcuteries, 
peixateries, entre d’altres. 
 
També aquesta bonificació afecta als establiment inclosos a les Declaracions Responsables, 
però es limita únicament a aquells amb una superfície menor o igual a  120 m2 , a efectes de 
gaudir de la bonificació, i a les fleques sense forn. No gaudiran d’aquesta bonificació els 
establiments ubicats dins dels centres comercials. 
La concessió de beneficis fiscals te caràcter pregat , per la qual cosa haurà de ser sol·licitada .  
 
12.- S'estableix una bonificació del 95% de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques quan es compleixin les següents 
condicions: 
 
1. Que l’obertura del nou centre de treball porti causa o estigui relacionat directament amb al fet 
que el grup empresarial/familiar hagi seguit un procés de reestructuració empresarial que hagi 
comportat la meritació en algun moment en els darrers 3 anys de l’IVTNU a Sant Cugat per 
operacions de permuta o compra-venda entre empreses del mateix grup empresarial/familiar, i 
que s’hagin fet efectives les respectives liquidacions a la Hisenda municipal per dit impost 
sense gaudir de cap exempció, bonificació o supòsit de no subjecció. Als efectes d’aquesta 
bonificació, s’entendrà per grup empresarial/familiar els que així estiguin considerats d’acord 
amb el que estableix la legislació mercantil sobre control entre societats (article 42 del Codi de 
comerç i normativa concordant), i sobre operacions vinculades (article 18 Llei 27/2014 de 
l’Impost de Societats i normativa concordant).  
 
2. Que l’obertura del nou centre de treball a Sant Cugat suposi en el municipi un increment net 
de llocs de treball directes igual o superior a 50, comptats en el moment d’atorgament de la 
nova llicència o comunicació de nova activitat.  
 
3. Que la suma de l’import bonificat per la taxa per Serveis Urbanístics(OF12) i aquests no 
pugui ser superior al 95% del total de l’import de l’IIVTNU liquidat del punt 1.  
 
13.- S’estableix una bonificació del 50% de la taxa per l’inici en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses sotmeses  a un procés de reindustrialització* amb la recol·locació d’una part dels 
treballadors de la o les empreses deslocalitzades. 
 

*Conjunt d’actuacions destinades a la regeneració del teixit industrial amb motiu del trasllat o creació 
de noves empreses de caràcter productiu que duguin a terme inversions en infraestructures 
industrial amb creació de nous llocs de treball. 
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Article 5. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA 

5.1. Base imposable 

 
La base imposable és la que resulta de l’aplicació de la quota de tarifa. 

 

5.2. Quota tributària 

Activitats sotmeses al règim d’autoritzacions    2.792,55 €  

Activitats sotmeses al règim de Llicència. Quota base   2.792,55 €  

Recàrrec per m2 que excedeixi dels 300 m2 de superfície construïda o coberta           1,10 €  

Quota màxima 25.000 € 

Activitats sotmeses al règim de comunicació. Quota base:   1.389,25 €  

Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150 m2 de superfície construïda o coberta           1,05 €  

Quota màxima 10.000 € 

Activitats sotmeses a Declaració responsable d’activitats incloses a l’annex III. C) Quota 
base  

   

     570,35 €  

Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150 m2 de superfície construïda o coberta            1,05 €  

Quota màxima 5.000 € 

  

-  Llicències ambientals o comunicacions prèvies d’antenes de telefonia mòbil per la 
primera tecnologia de cada operador (GSM 900 MHz, DCS 180 MHz, 3G 2100 MHz o 
altres tecnologies autoritzades).                                

  2.792,55 €  

Per cada tecnologia de més es tributarà el 50 % de la  tarifa de la primera instal·lació. 

 - Per cada caseta d’equips de telefonia mòbil                                      2.792,55 €  

 - Per antena de radioenllaç                                                                  1.410,00 €  

 -  Per microcel·la                                                                                   1.410,00 €  

Les taxes aplicables a les noves llicències, autoritzacions, obertures, i en els canvis substancials i no 
substancials es computaran les superfícies cobertes, construïdes i aquelles que siguin 
imprescindibles per exercir o desenvolupar l’activitat, siguin cobertes o descobertes. 

2. En el supòsit d’ampliació o modificació d’activitat per canvi   substancial respecte la llicència 
concedida, s’aplicarà un 50 % de la taxa base de l’annex que li correspongui segons la classificació 
vigent  i que figuren al punt 1 d’aquest apartat. I per canvi no substancial s’aplicarà un 25 % de la 
taxa base de l’annex que li correspongui segons la classificació vigent  i que figuren al punt 1 
d’aquest apartat. En cap dels dos casos anteriors no s’aplicarà recàrrec per superfície. 

3. Canvis de titular, cessió o traspàs del negoci en els termes que s’estableix l’article 2. d’aquesta 
ordenança tributaran el 25 % de la quota base corresponent a l’activitat. No s’aplicarà recàrrec per 
superfície. 

4. Cas d’obertura de locals comercials o industrials per un termini inferior a un mes de durada o sis 
mesos, tributarà una taxa del % de la tarifa aplicable que correspongui per primera instal·lació de 
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l’activitat. Caldrà especificar la temporalitat en el moment de la sol·licitud. 

 

- Per un termini inferior a un mes de durada           20% 

- Si el termini supera un mes i fins a sis mesos           80% 

  

5. Les inspeccions tècniques realitzades per personal municipal de control inicial o 
periòdic establerts a la Llei 20/2009, de prevenció i control de les activitats, o les 
llicències recreatives i d’activitats meritaran una taxa del % d’aquella que correspongui 
per primera instal·lació de l’activitat. 

          15% 

6. Certificat de compatibilitat urbanística del projecte de l’activitat amb el planejament 
urbanístic, contemplat en l’article 60 de la Llei 20/2009, de prevenció i control de les 
activitats, o de les activitats recreatives o de qualsevol activitat que ho requereixi. 

   154,90 € 

 

7. Per l'exercici d'activitats d’aparcaments públics o privats  

  

  

     - Aparcaments privats en edificis, per plaça de cotxe      61,95 €  

     - Aparcaments privats en edificis, per plaça de moto o bicicleta      15,00 € 

     - Aparcaments privats a l'aire lliure, per plaça de cotxe      49,50 € 
  

 - Aparcaments privats a l’aire lliure, per plaça de moto o bicicleta      10,00 € 

     -Activitats econòmiques amb trasters en edificis , locals o establiments      15,50 € 

     - Trasters privats en aparcaments                                                                                    

     - Taxa quota base mínima per aparcament 

  15,50 € 
           
549,85 €  

     - Taxa quota base màxima per aparcament                 
   10.000 € 

  

S’aplicarà la quota mínima quan el número de places multiplicat pel preu unitari sigui 
inferior a la quota mínima 

S’aplicarà la quota màxima quan el número de places multiplicat pel preu unitari sigui 
superior a la quota màxima 

 

 

8.  Per venda de productes pirotècnics o altres qualificats de perillosos o insalubres 
amb caràcter temporal    751,35 €  

9. Llicència o comunicació prèvia de terrasses privades per taula (banc o similar)      30,35 €     

10. Altres comunicacions subjectes a tràmit: habitatge d’us turístic, renovacions i/o 
modificacions d’autoritzacions abocament aigua,   emmagatzematge de residus 
superior a 6 mesos, registres activitats ramaderes i  explotacions apícoles no subjectes 
a Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
tràmit Informe Bombers segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

200,00 € 
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11.Les llicències o comunicacions provisionals que s’hagin de renovar es tractaran com un canvi no 
substancial i s’aplicarà un 25 % de la taxa base de l’annex que li correspongui segons la classificació ció 
vigent  i que figuren al punt 1 d’aquest apartat. (no s’aplicaran recàrrecs per superfície) 

12. Consulta prèvia de classificació de l’activitat                                                                         50,00€ 

 

Article 6. 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, s'entendrà iniciada la dita activitat en la data de 
presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la 
formula expressament. 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se  verificat o 
comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa referència 
l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. . En el cas de que es concedeixi l’autorització 
d’obertura de l’establiment s’aplicarà un recàrrec del 100 % sobre la quota que correspongui a 
l’activitat . 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del 
sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi fet la corresponent Comunicació 
Prèvia o Declaració Responsable per part del titular. 

Si el desistiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de 
liquidar seran el 20% per cent de les que s’assenyalen en l’article 5. Quan l’activitat estigui 
subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi 
practicat la visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import de la taxa.  
Altrament, no és retornarà cap import.  

4 En cas de caducitat de l’expedient, la taxa quedarà reduïda al 50 % del que correspondria si 
s’hagués concedit aquesta llicència. 

5 En el supòsit de renúncia, un cop autoritzada l’obertura, no donarà dret a cap devolució. 

 

Article 7. Règim de declaració i ingrés 

El pagament de la taxa no prejutja, en cap cas, la concessió de la llicència o autorització i 
obtenció de la documentació exigible en el cas de les obertures de instal·lacions o inicis 
d’activitats subjectes al règim de comprovació prèvia.  

La liquidació i ingrés de la taxa s’efectuarà sens perjudici de l’abonament de l’impost sobre 
Construccions, instal·lacions i Obres que correspongui en cada cas. 

 

Article 8. 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. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE L’ORDENANÇA  

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, 
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA  

Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són 
automàticament modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris als quals fan referència. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2016 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva  
modificació o derogació.  
 

Vist i plau 

 

L’ALCALDESSA     EL SECRETARI GENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


