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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE  
SERVEIS ENCOMANATS A XALOC EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I 
RECAPTACIÓ. 
  
Article 1. Fonament i naturalesa. 
Fent ús de les facultats que li són concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l’article 106 de la Llei, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en 
endavant LBRL) i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  legislatiu  
2/2004,  de  5  de  març,  (en endavant TRLRHL), aquesta Diputació estableix les taxes 
per la prestació de serveis encomanats a XALOC Organisme Autònom de Gestió 
d’Ingressos de Dret Públic (en endavant XALOC), que es regiran per la present 
Ordenança Fiscal,  les  normes  de  la  qual  s’atenen  al  que  preveu  l’article  132  de 
l’esmentat TRLRHL. 
 
Article 2. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable de les taxes, la prestació de serveis i realització d’activitats 
relatives a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i d’altres ingressos de 
dret públic que hagin estat objecte de delegació a favor de la Diputació de Girona. 
 
Article 3. Acreditació. 
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en què XALOC iniciï 
la prestació dels serveis que deriven de la delegació. 
 
Article 4. Subjecte passiu. 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, els ajuntaments de la provincia i 
qualssevol altres entitats, organismes o corporacions públiques i entitats que hagin 
delegat o convingut amb XALOC la prestació dels serveis de  gestió,  liquidació,  
recaptació,  inspecció  i  comprovació  dels  diversos ingressos de dret públic, tant en 
període voluntari com executiu. 
 
Article 5. Base imposable, tipus impositiu i quota tributària. 
5.1 - Base imposable 
Per als serveis de recaptació la base imposable serà, tant en el període voluntari 
com en l’executiu, l’import del principal recaptat. 
Per als serveis d’inspecció i comprovació d’ingressos de dret públic la base imposable 
serà l’import de la liquidació resultant de l’actuació. 
Per  als  serveis  de  gestió  cadastral  seran  d’aplicació  els  imports  que s’indiquen a 
la Tarifa cinquena que es regula a l’article següent. 
 
5.2 – Tipus impositiu 
El tipus que s’aplicarà a la base imposable és el que s’assenyala en les tarifes que 
s’estableixen en l'article següent. 
 
5.3 – Quota tributària 
L’import de la quota serà el resultat d’aplicar el corresponent tipus impositiu a la base 
liquidable. 
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Article 6. Tarifes 
Les tarifes que s’aplicaran per la prestació dels serveis són les següents: 
 
6.1. Tarifa  Primera . Per la gestió tributària i recaptació en voluntària de 
cadascun dels conceptes d’ingrés públic s'aplicaran els següents tipus: 
 
a)  Quan  una  entitat  delegant  no  percebi  lliuraments  a  compte  de  la recaptació  
voluntària,  sobre  l’import  recaptat  s’aplicarà  el  percentatge corresponent a la següent 
taula en funció del càrrec delegat: 
 
 Municipis amb càrrec fins a 6.000.000 €  2,50% 

 Municipis amb càrrec superior a 6.000.000 € i fins a 9.000.000 €  2,00% 

 Municipis amb càrrec superior a 9.000.000 €  1,50% 
 
Per a l’aplicació de la taxa, en el primer exercici en el que XALOC presti els serveis 
generals de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic en període voluntari, es 
prendrà com a base de càlcul l’import total dels càrrecs delegats, referenciats a l’última 
liquidació pressupostària practicada pel municipi. 
 
Finalitzat cada exercici, XALOC adequarà la taxa en funció de l’import total dels càrrecs 
líquids efectivament delegats, practicant les regularitzacions que procedeixin, sent la 
taxa així determinada la que serà d’aplicació en el següent  exercici  fins  que  es  
procedeixi,  a  la  vegada,  a  realitzar  la corresponent adequació anual, actuant així 
durant els exercicis en què es mantinguin en vigor els acords de delegació. 
 
b) Quan una entitat delegant percebi bestretes a compte de la recaptació dels  
ingressos  previstos  en  els  padrons  delegats  a  XALOC  per  al  seu cobrament  
voluntari,  sobre  l’import  avançat  s’aplicarà  el  percentatge corresponent a la següent 
taula en funció del càrrec delegat: 
 
  Municipis amb càrrec fins a 6.000.000 €  2,90% 
  Municipis amb càrrec superior a 6.000.000 € i fins a 9.000.000 €  2,40% 
  Municipis amb càrrec superior a 9.000.000 €  1,90% 
 
c)   En   ambdós   casos,   els   interessos   recaptats,   per   ajornaments, 
fraccionaments  o  suspensions,  s'abonaran  íntegrament  a  les  entitats delegants. 
 
6.2. Tarifa  Segona .  Per la recaptació en  executiva  de cadascun dels 
conceptes d’ingrés públic s'aplicaran els següents tipus: 
 
a) Quan s'ha convingut també la recaptació voluntària: l’import equivalent al 100% de 
la quantia que la legislació vigent determini en cada moment per concepte de recàrrec 
de constrenyiment. Per als deutes recaptats en via de constrenyiment en que, per raó 
del subjecte passiu no sigui exigible aquest  recàrrec,  la  prestació  econòmica  serà  
el  4%  sobre  l’import efectivament ingressat. 
 
b) Quan no s'ha convingut la recaptació voluntària: el 3,5% del principal recaptat en 
període executiu, i l’import equivalent al 100% de la quantia que la legislació vigent 
determini en cada moment per concepte de recàrrec de constrenyiment. Per als deutes 
recaptats en via de constrenyiment en que,  per  raó  del  subjecte  passiu  no  sigui  
exigible  aquest  recàrrec,  la prestació econòmica serà el 4% sobre l’import efectivament 
ingressat. 



 

3 

c) En ambdós casos s’afegiran a les quantitats resultants el 100% dels costos  
originats  per  la  tramitació  de  l’expedient  en  via  executiva,  que s’hagin repercutit al 
contribuent i hagin estat satisfets. 
d) En tots dos casos els interessos recaptats s'abonaran íntegrament a l’entitat 
delegant. 
 
6.3. Tarifa Tercera . Per la prestació dels serveis d’inspecció i comprovació dels 
ingressos de dret públic : 
 
Per  prestar  els  serveis d’inspecció,  liquidació  i recaptació  resultants  de l’ingrés 
inspeccionat, el 5% de l’import efectivament recaptat, a més de les sancions que puguin 
imposar-se. 
 
6.4. Tarifa Quarta . Per la prestació dels serveis de gestió i recaptació 
d’expedients sancionadors: 
a) En expedients sancionadors per infraccions a la normativa de trànsit vial urbà i per 
infraccions a la normativa de convivència ciutadana derivades de denúncies emeses per 
la policia local, la prestació del servei és integral (gestió i recaptació) i comporta l’aplicació 
de la següent: 

- El 20% sobre l’import ingressat en període de pagament voluntari. 
- El 28% sobre  l’import  principal  ingressat  en  període  de  pagament executiu. 

A aquesta taxa s’afegirà l’import equivalent al 100% de la quantia que   la   
legislació   vigent   determini   per   concepte   de   recàrrec   de constrenyiment. 

- 2% sobre l'ingressat en concepte de taxa de gestió pròpia de Xaloc més l'import 
equivalent del cost del servei derivat de l'acord d'adhesió per part de Xaloc amb la 
FEMP per a la gestió de cobraments en l'estranger de sancions en matèria de 
trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d'Espanya, consistent en un (43% 
de l'ingressat + IVA)." 

 
b) En expedients sancionadors diferents als establerts a l’apartat anterior s’admet  la  
possibilitat  de  delegar  únicament  la  recaptació  en  període executiu. 
 
Si la prestació del servei és integral (gestió i recaptació): 
-  quan  l’ingrés  s’efectuï  en  període  voluntari,  el  35%  sobre  l’import ingressat 
- quan l’ingrés s’efectuï en període executiu, el 28% sobre l’import principal 
ingressat més l’import equivalent al 100% de la quantia que la legislació vigent 
determini per concepte de recàrrec de constrenyiment 
 
Si la prestació del servei és relatiu únicament a la recaptació en període executiu, el 
28% de l’import principal ingressat. A aquesta taxa s’afegirà l’import equivalent al 
100% de la quantia que la legislació vigent determini per concepte de recàrrec de 
constrenyiment 
 
c) A les taxes senyalades en aquesta tarifa cinquena s’afegiran en tot cas, els costos 
originats per la tramitació de l’expedient en via executiva que s’hagin repercutit al 
contribuent i hagin estat satisfets. 
 
 
d) Els interessos recaptats s’abonaran íntegrament a l’entitat delegant 
 
6.5. Tarifa  cinqu ena: Per la prestació de serveis en matèria de gest ió cadast ral: 
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Ajuntaments que tenen delegada la gestió tributària i recaptació voluntària de l’Impost sobre béns 
immobles (IBI) 
 

 
Gestió d' expedients sobre alteracions de  
caràcter físic i econòmic en urbana
(902,903,904) 

 
GRATUÏT 

Gestió d' expedients sobre alteracions de
caràcter jurídic  

 
GRATUÏT 

Gestió d' expedients sobre alteracions de
caràcter jurídic  

 
GRATUÏT 

 
Altes per Nou Sòl Urbà 

 
14€/finca 

 
 
 
 
 
                 

MANTENIMENT CADASTRAL 

Actualització e incorporació de
Disseminats i rectificació de  

 
GRATUÏT 

 
Treball de camp amb foto  

1,30€/finca 
 
Atenció al públic en el municipi 

• 0€ 1ª 
setmana; 

• 180€/ dia-pers
 
Gestió d' expedients sobre alteracions de
caràcter físic 
i econòmic en urbana (902,903,904) 

 
• 20€/exp 
• 4€ (si té més

d’1 1 finca
Inspecció per la gestió d'expedients sobre
alteracions  

 
50€/finca 

inspeccionada 
Altes per Nou Sòl Urbà 14€/finca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITZACIÓ  CADASTRAL 

Actualització e incorporació de
Disseminats i rectificació  

de les subparcel.les rústiques

• 29€/per 
omissió;i  

• la resta a Actualització de les tipologies i categories
de  
les construccions 

0,40€/u.u. 
 

REVISIÓ  CADASTRAL 

Estudis de Mercat 50€/mostra 
Resolució de recursos, previ a un informe
tècnic, 
de les dades alfanumèriques  i gràfiques 

18€/exped finca

Resolució de les discrepàncies, previ a un
informe  

 
18€/exped finca

Resolució de recursos, previ a un informe
tècnic, de  

 
1€/exped  finca

 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

RESOLUCIÓ 
DE RECURSOS, SUBSANACIÓ DE 

DISCREPÀNCIES 
I ERRADES MATERIALS. 

 Resolució de les discrepàncies, previ a un
informe  

 
1€/exped  finca

 
Prèvia justificació documental, de conformitat amb el que disposa l’article 24 del TRLRHL, 
podran establir-se i determinar-se supòsits individualitzats de les taxes establertes en els 
anteriors apartats, atenent a la qualitat, import i resta de circumstàncies dels ingressos cedits 
per a la seva gestió i cobrament, degudament acreditats en el corresponent expedient. A 
aquests efectes, es procedirà a emetre la corresponent proposta favorable per part del Consell 
Rector de XALOC per al seu posterior estudi i, en el seu cas aprovació, pel Ple de la 
Diputació. 
 
Article 7. Exempcions i bon ificacions. 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de les taxes que siguin 
d’aplicació en virtut del que es disposa a la present ordenança fiscal. 
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Article 8. Ingrés/pagament de la taxa. 
La taxa resultant de l’aplicació de les tarifes previstes a l’article 6 es farà efectiva en 
la data en què XALOC ordeni la transferència dels ingressos corresponents a la 
recaptació que hagi generat aquesta taxa. 
 
Article 9. Normes co mplementàries. 
En tot el que no estigui previst en la present ordenança s’estarà al que disposa la 
Llei General Tributària, la normativa reguladora de les hisendes locals i el Reglament 
General de Recaptació. 
 
Disposició Final. 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Girona i es mantindrà en vigor fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 


