
 
 

 
 

 
ANNEX  
 

 Ordenança núm. 1, reguladora de l impost de béns immobles. 
 
Article 1r. Fet imposable 
1. El 
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de 
característiques especials:  

 sobre els serveis públics 
que es trobin afectes.  

 
 

d) Del dret de propietat.  
 
2. La realització del fet 

 
 

 béns immobles rústics, urbans i de 
característiques especials aquells que es defineixin com a tals en les normes reguladores del 
cadastre.  
 

respectiu terme municipal. 
 
5. No estan subjectes a l'impost: 
 
1.- Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim-
terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït 
 
2.- Els següents béns immobles propietat del municipi: 

a. Els de domini públic afectes a l'ús públic. 
b. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, 

excepte quan es tracti de béns immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació. 
c. Els béns patrimonials, excepte els cedits a tercers mitjançant contraprestació. 

 
Article 2n. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les 
herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, 

 
 
En el supòsit de concurrència de diferents concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, serà substitut del contribuent aquell que hagi de satisfer un major 
cànon. 
 
Article 3r. Responsables 
1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d'aquest impost, els béns immobles objecte d'aquests drets quedaran afectes al 
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l'article 41 de la  Llei 
58/2003, General Tributària. Per això, els notaris sol·licitaran informació i advertiran als 



 
 

 
 

compareixents sobre els deutes pendents per l'Impost sobre Béns Immobles associats a 
l'immoble que es transmet. 

pagament de les quotes tributàries pendents, a què 
es refereix el punt 9, precisa act

 
 
2. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seves respectives 
participacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a que fa referència l'article 35.4 de la 
Llei 58/2003, General Tributària, si així figuren inscrits en el Cadastre immobiliari. Si no figuren 
inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguals en tot cas. 
 
3. En supòsits de concurrència de diversos obligats t

compliment de totes les prestacions, 
Tributària. Conseqüentmen
dels obligats. 
  
Article 4t. Exempcions 
 
1.- Estaran exempts els béns següents: 

a) Els que siguin 
locals estan directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, 

 
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.  

Santa Seu sobre assumptes econòmics i les Associacions confessionals no catòliques, legalment 
reconegudes, en els termes previstos en els respectius acords de cooperació subscrits.  

d) Els que siguin propietat de la Creu Roja.  

Internacionals.  
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent 

reglamentàriament determinades, de les quals el principal aprofitament sigui la fusta o el suro. 
g) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis 

 
  

 
2. Prèvia sol·licitud del subjecte passiu, també estaran exempts els següents:  
 

a) Els béns im
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a 

t concertat. 
 

b) rès cultural, 
 

 
c) Els béns immobles dels quals siguin titulars les entitats no lucratives definides a la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i 
dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no 

 
 

entitats sense fins lucratius comu
especial establert per a aquestes entitats. 



 
 

 
 

itius següents, 
en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i 

 
 

d) ó de 

dministració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de 15 anys, comptats a 
partir del període impositiu següent a aquell en el que es realitzi la sol·licitud. 

 
3. de la 
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. 
 
Article 5è. Bonificacions 
 

A) OBLIGATÒRIES: 
5.1.-Tindran dret a una bonificació del 50 per cent a la quota íntegra de 

res, els immobles que constitueixin 

 equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu 
immobilitzat.  
El termini d

ant aquest 
en cap cas, puguin 

excedir de tres períodes impositius. 
 
5.2.- 
períodes impositi
protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la 

essat, la 
qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels tres períodes 

següent a aquell en el qual es sol·liciti. 
 
5.3.- Tindran dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra i en el seu cas, del 

s rústics de 
ermes establerts a la Llei 

20/1990, de 19 de desembre sobre Règim Fiscal de les Cooperatives. 
 

B) POTESTATIVES: 
5.4.- Tindran una bonificació del 30 per cent de la quota ín
subjectes passius que ostentin la condició de titul

sigui requerida. La bonificació haurà de ser aprovada per Junta de Govern i les condicions per 
demanar la bonificació són les següents: 

 
unitat familiar, sigui o no matrimonial. 

 Estar al corrent de pagament dels tributs locals 
 Els béns immobles hauran de ser de primera residència dels sol·licitants. 
 Cada any es procedirà a la renovació de la sol·licitud amb la documentació que justificarà 

la família nombrosa i la bonificació finalitzarà quan no es pugui acreditar aquesta 
condició. 

 Sorgiran efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en el qual es 



 
 

 
 

sol·liciti. 
 

5.5.- 
períodes impositius a favor 
sol·licitud a les 
La bonificació haurà de ser aprovada per Junta de Govern i les condicions per demanar la 
bonificació són les següents: 

 urant un mínim de 10 anys o 
 

 Estar al corrent de pagament dels tributs locals 
 Sorgiran efectes, en el seu cas, des del període impositiu a aquell en el qual es sol·liciti i 

tindrà una durada de tres anys consecutius.  
 

municipals. 
 La sol·licitud de la bonificació per una finca només es podrà demanar una vegada. 

 
5.6.- En tot el no previst en aquesta or
Reial 
Reguladora de les Hi
Fiscal General. 
 
 Article 6è. Base imposable i base liquidable 
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es 
determinarà, notificarà i serà susc
Cadastre Immobiliari. 
 
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que 

 
 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
1. La quota ínte
gravamen.  
 

Tipus de béns immobles Tipus 
Bens immobles Urbans           90      
Bens immobles Rústics            
Bens immobles de Característiques Especials           30  

 
icacions que 

 
 

 
ny natural.  

 
 

 
3. Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, 

independència del moment en què es notifiquin.  
 
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran 

 
 



 
 

 
 

Article 9è. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
 
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels dr

descripció cadastral dels 
article.  
 
2. Seran ob
següents:  

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

ent.  
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.  

 
e) La c

i  
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels 

copropietaris, o els cotitulars de les enti  
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin 

reglamentàriament.  
 
3. Seran objecte de sol·licitud:  

a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en 
 

 
c) Sol·licitu  

 
4. Les declaracions i sol·licitu
Regional del Cadastre.  
 

 quan la 
 la totalitat de 

acrediti la referència cadastral mitja  

actuï per delegació.  
  

 
Article 10 - t 
1.  Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol·licituds 
per acollir- davant la qual cal indicar, 
així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim. 
   
2.  Les liquidacions tributàries 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-

rons corresponents. 



 
 

 
 

 
4. cobrament, a menys que dins 

a pel total del deute tributari. 
 

acordar la suspensió del procediment, 
sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de 
prestar-ne o bé demostra fefaentment l

 
 

s  
El període de cobrament per als valors-

 
 
Les odes fixats pel Reglament 
General de Recaptació, que són: 
   a) Per a les notificades dins la primera quinzena del mes, fins el dia 5 del mes natural 
següent. 
   b) Per a les notificades dins la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural 
següent. 
 
Passat el període voluntari de cobrament sen

 
 
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 

cobrament i durant el temps trans a en la qual té lloc el 
pagament. 
 
6. A tots els de 
urbana amb tres fraccions de la següent manera: 40%, 30% i 30% sempre que l ort del 
rebut superi la quant  
 
Article 12. Impugnació dels acte  
 
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, podran ser impugnats en via 
econòmic administrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva 
executi sió pel tribunal econòmic administratiu 

 
 
2. Contra els actes de s interessats poden 

posició 
pública dels padrons corresponents.  
 
3. La 

sol·liciti la suspensió ntia pel total del deute 
tributari.  



 
 

 
 

sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne alguna, o 
 

 

al del Cadastre, no se suspendrà en cap 
cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada 
existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi 
la corresponent devoluci  
 
5. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu 
en els terminis següents:  

la notific  

 
 
Article 13. Actuacions per delegació  
 
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Girona, les 
normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer 

 
 
2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugu
Tributària de la D
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 Girona que 
hagin delegat les seves facultats en la Diputació.  
 
Disposició addicional primera.  
 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 

moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris  de què porten 
causa.  

Disposició addicional segona. 

 

Disposició transitòria.  
  

exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
ça fi

en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu 
 

Així mateix, la quantia abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 

 



 
 

 
 

Disposició final 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a Vilabertran el 
dia 28 de setembre de 2021, 22, i continuarà 

dificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents.  

 
 

 Ordenança núm. 3, reguladora de l impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

 
 
Article 1. Fet imposable 

realització, dins del terme municipal,  de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi 

 
 

2. El fet imposable es produeix pel sol fet de la realització de les construccions, instal·lacions i 
obres esmentades i afecta totes aquelles que es facin en el terme municipal, incloent-hi la zona 
marítimo-terrestre, encara que calgui, a més, l'autorització d'una altra administració.  
 
Article 2. Actes subjectes 
1. Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin el fet imposable definit en l'article 

 
 

a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, 
l'ampliació, la modificació o la reforma d'instal·lacions de qualsevol mena.  

 
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l'estructura, l'aspecte exterior o la 

disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d'instal·lacions 
existents. 

 
c) Les obres provisionals. 

 
d) La construcció 

pública.  
 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 
empreses subministradores de serveis públics, que correspondran tant a les obres 

canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com 
a les necessàries 
malmetre amb les cales esmentades.  

 
f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions, terraplenades, 

llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un 
projecte d'urbanització o edificació aprovat o autoritzat. 

 
g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques. 

 


