
 



 



FE D'ERRADES

En aquesta edició de les Ordenances Fiscals per a l'any 2012, a l'apartat de
Subvencions que comença a la pàgina 389 cal afegir-hi les següents:

Subvenció a l'Ordenança Fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles:
l'Ajuntament atorgarà una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de
l'Impost sobre béns immobles, a les persones vídues, majors de 65 anys, amb una
renda inferior a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional.

Aquesta subvenció serà gestionada per l'Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona.

Subvenció a l'Ordenança fiscal 3.3 Taxes per serveis urbanístics: l'Ajuntament
atorgarà una subvenció equivalent al 100% de l'import de la Taxa per comunicació
prèvia a la instal·lació d'antenes de radioafeccionat.

Aquesta subvenció serà gestionada per la Direcció de Serveis d'Actuació
Urbanística de l'Àrea d'Hàbitat Urbà.
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Ordenança fiscal general

Ordenança físcal general

Capítol I

DISPOSICIONS GENERALS

Art. Ir. Caràcter de l'Ordenança. 1. Aquesta Ordenança fiscal general es
dicta a l'empara d'allò que disposa l'article 106è.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la
Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim especial del municipi de
Barcelona, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els seus

reglaments de desenvolupament i altres normes concordants.
2. Aquesta Ordenança conté els principis bàsics i les normes generals de la

gestió, inspecció, recaptació i revisió aplicables a tots els tributs municipals. Amb
caràcter general, cal considerar aquests principis i normes com a parts integrants de
les ordenances fiscals reguladores de cadascun dels tributs en tot alló que no

regulin expressament.

Art. 2n. Àmbit d'aplicació i competència. 1. Les ordenances fiscals són
d'aplicació en el terme municipal de Barcelona i s'han d'aplicar d'acord amb els
criteris de residència efectiva i de territorialitat, segons s'escaigui.

2. L'Administració tributària municipal està integrada pels òrgans i entitats de
dret públic municipals que, en l'àmbit de les seves competències, desenvolupen les
funcions regulades als capítols VI al XI d'aquesta Ordenança.

Art. 3r. Interpretació. 1. Les normes tributàries s'hauran d'interpretar d'acord
amb alló que disposa l'apartat 1 de l'article 3r del Codi Civil.

2. Les normes d'aquesta Ordenança s'hauran d'entendre, mentre els termes

emprats no siguin definits per l'ordenament tributari, de conformitat amb el seu

sentit jurídic, tècnic o usual, segons s'escaigui.
3. Per decret de l'Alcaldia, difós al públic mitjançant la seva inserció en el

Butlletí Oficial de la Província, es poden emetre disposicions interpretatives i
aclaridores pel que fa a aquesta Ordenança i a les ordenances reguladores dels
tributs municipals, d'obligada aplicació pels òrgans de l'Administració tributària
municipal.
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4. No s'admetrà l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes
l'àmbit del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis
tributaris.

Capítol II

ELS TRIBUTS

Secció la: Concepte, finalitats i classes de tributs

Art 4t. Concepte, finalitats i classes de tributs. 1. Els tributs municipals són els
ingressos públics que consisteixen en prestacions pecuniàries exigides per
l'Administració tributària municipal com a conseqüència de la realització del supòsit
de fet a què la llei vincula el deure de contribuir, amb la finalitat primordial d'obtenir
els recursos necessaris per al sosteniment de les despeses públiques. També podran
utilitzar-se com a instruments de la política econòmica i atendre la realització dels
principis i les finalitats que conté la Constitució.

2. Els tributs es classifiquen en impostos, taxes i contribucions especials:
a) Els impostos són els tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable

dels quals està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la
capacitat econòmica del contribuent.

b) Les taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la
utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de
serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin
0 beneficiïn de manera particular l'obligat tributari, quan els serveis o activitats no
siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin
0 realitzin pel sector privat.

c) Les contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals
consisteix en l'obtenció per l'obligat tributari d'un benefici o d'un augment de
valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de
l'establiment o ampliació dels serveis públics de caràcter local.

Art. 5è. Principis de l'ordenament i aplicació del sistema tributari. 1.
L'ordenament del sistema tributari es basa en la capacitat econòmica de les
persones obligades a satisfer els tributs, i en els principis de justícia, generalitat,
igualtat, progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària i no
confiscatorietat.
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1. L'aplicació del sistema tributari es basa en els principis de proporcionalitat,
eficàcia i limitació de costos indirectes derivats del compliment d'obligacions
formals i ha d'assegurar el respecte dels drets i garanties dels obligats tributaris.

Secció 2a: La relació juridicotributària

Art 6è. La relació juridicotributària. 1. La relació juridicotributària és el
conjunt d'obligacions i deures, drets i potestats originats per l'aplicació dels tributs.

2. Els elements de l'obligació tributària no poden ser alterats per actes o
convenis dels particulars, que no produeixen efectes davant l'Administració, sense

peijudici de les seves conseqüències juridicoprivades.
3. Els convenis o pactes municipals no poden incloure beneficis fiscals i en cap

cas poden alterar les obligacions tributàries que es derivin de la Llei o de les
Ordenances fiscals.

Art. 7è. Indisponibiiitat del crèdit tributari. El crèdit tributari és
indisponible llevat que la Llei estableixi una altra cosa.

Secció 3a: Les obligacions tributàries

Subsecció la: L'obligació tributària principal

Art. 8è. Obligació tributària principal. L'obligació tributària principal
consisteix en el pagament de la quota tributària.

Art. 9è. Fet imposable. 1. El fet imposable és el pressupòsit fixat per la llei
per configurar cada tribut municipal, la realització del qual origina el naixement de
l'obligació tributària principal.

2. La llei pot completar la delimitació del fet imposable mitjançant la
determinació de supòsits de no-subjecció.

Art 10è. Meritació i exigibilitat 1. La meritació és el moment en què s'entén realitzat
el fet imposable i en què es produeix el naixement de l'obligació tributària principal.

La data de la meritació determina les circumstàncies rellevants per a la
configuració de l'obligació tributària, llevat que l'ordenança reguladora de cada
tribut municipal disposi ima altra cosa.

2. L'ordenança reguladora de cada tribut municipal establirà, quan ho disposi
la llei, l'exigibilitat de la totalitat de la quota o quantitat que s'hagi d'ingressar, o
només d'una part, en un moment diferent al de la meritació del tribut municipal.
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Art. 11è. Exempdons. Són supòsits d'exempció aquells en què, malgrat que
es realitzi el fet imposable, la llei eximeix del compliment de l'obligació tributària
principal.

Subsecció 2a: Altres obligacions tributàries materials

Art. 12è. Obligacions entre particulars resultants del tribut. 1. Són
obligacions entre particulars, resultants del tribut, les que tenen per objecte una
prestació de naturalesa tributària exigible entre obligats tributaris.

2. Entre d'altres, són obligacions d'aquest tipus les que es generen com a
conseqüència d'actes de repercussió o d'ingrés a compte previstos legalment.

Art. 13è. Obligacions tributàries accessòries. 1. Són obligacions tributàries
accessòries les prestacions pecuniàries que s'han de satisfer a l'Administració
tributària municipal i l'exigència de les quals s'imposa en relació amb una altra
obligació tributària.

2. Tenen la naturalesa d'accessòries les obligacions de satisfer l'interès de
demora, els recàrrecs per declaració extemporània i els recàrrecs del període
executiu, així com les altres que imposi la llei.

Art. 14è. Interès de demora. 1. És una prestació tributària accessòria que

s'exigeix als obligats tributaris i als subjectes infractors com a conseqüència de la
realització d'un pagament fora de termini o de la presentació d'rma autoliquidació
o declaració de la qual resulti ima quantitat a ingressar, una vegada finalitzat el
termini establert en la normativa tributària, del cobrament d'una devolució
improcedent o en la resta de supòsits previstos en la normativa tributària.

L'exigència de l'interès de demora tributari no requereix la intimació prèvia de
l'Administració ni la concurrència d'un retard culpable de l'obligat.

2. L'interès de demora s'exigeix, entre d'altres, en els casos següents:
a) Quan finalitzi el termini de pagament en període voluntari d'una liquidació

0 d'una sanció, sense que se n'hagi fet l'ingrés.
b) Quan finalitzi el termini establert per a la presentació d'una autoliquidació

0 d'una declaració sense que hagi estat presentada, o hagi estat presentada
incorrectament, llevat el que disposa l'article 130è relatiu a la presentació de
declaracions o autoliquidacions extemporànies sense requeriment previ.

c) Quan se suspengui l'execució de l'acte, excepte en el cas de recursos
contra sancions, durant el temps que transcorri frns a l'acabament del termini de
pagament en període voluntari, obert per la notifrcació de la resolució que posi fi a
la via administrativa.
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d) Quan s'iniciï el període executiu, llevat quan sigui exigible el recàrrec
executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.

e) Quan l'obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent.
J) Quan es procedeixi a l'ajornament o fraccionament del deute.
g) En particular, en d'altres supòsits previstos en les Ordenances fiscals de

cada tribut.

3. L'interès de demora es calcula sobre l'import no ingressat dins de termini o
sobre la quantia de la devolució cobrada improcedentment, i resulta exigible durant
el temps en què s'estengui el retard de l'obligat, llevat allò previst a l'apartat
següent.

4. No s'exigeixen interessos de demora des del moment en què l'Administració
tributària municipal incompleixi, per causa que li sigui imputable, algun dels
terminis fixats per resoldre, fins que es dicti la resolució esmentada o s'interposi
recurs contra la resolució presumpta. Entre d'altres supòsits, no s'exigeixen
interessos de demora a partir del moment en què s'incompleixin els terminis
màxims per a notificar la resolució de les sol·licituds de compensació, l'acte de
liquidació o les resolucions dels recursos administratius, sempre que, en aquest
últim cas, s'hagi acordat la suspensió de l'acte recorregut.

Aquest últim apartat no s'aplica en cas d'incompliment del termini per resoldre
les sol·licituds d'ajornament o fraccionament del pagament.

5. En els casos en què sigui necessària la pràctica d'una nova liquidació com a

conseqüència d'haver estat anul·lada una altra liquidació per una resolució
administrativa o judicial, es conserven íntegrament els actes i tràmits no afectats
per la causa d'anul·lació, amb el manteniment íntegre del seu contingut, i
l'exigència de l'interès de demora sobre l'import de la nova liquidació. En aquests
casos, la data d'inici del còmput de l'interès de demora és la del dia següent al del
venciment del termini d'ingrés en període voluntari de la liquidació anul·lada i es
meritarà fins la data de la nova liquidació, sense que el final del còmput pugui ser
posterior al termini màxim per a executar la resolució.

6. L'interès de demora és l'interès legal del diner vigent en el transcurs del
període en què aquell interès resulti exigible, incrementat en un 25%, llevat que la
Llei de pressupostos generals de l'Estat n'estableixi un altre diferent.

Això no obstant, en els casos d'ajornament, fraccionament o suspensió de
deutes garantits en la seva totalitat mitjançant un aval solidari d'entitat de crèdit o

societat de garantia recíproca o mitjançant un certificat d'assegurança de caució,
l'interès de demora exigible és l'interès legal.
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Subsecció 3a: Obligacions tributàries formals

Art. 15è. Obligacions tributàries formals. 1. Són obligacions tributàries
formals les que, sense tenir caràcter pecuniari, són imposades per la normativa
tributària als obligats tributaris, deutors o no del tribut, i el compliment de les quals
està relacionat amb el desenvolupament d'actuacions o procediments tributaris.

2. A més de les que puguin legalment establir-se, els obligats tributaris, en les
seves relacions amb l'Administració tributària municipal, han de complir les
obligacions següents:

a) Utilitzar el número d'identificació fiscal que han d'haver sol·licitat en els
termes establerts en l'article 23è del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

b) Presentar declaració del domicili fiscal i dels seus canvis o modificacions.
c) Presentar declaracions, autoliquidacions i comunicacions.
d) Portar i conservar llibres de comptabilitat i registres, així com els

programes, fitxers i arxius informàtics de suport i els sistemes de codificació
utilitzats que permetin la interpretació de les dades, quan l'obligació es compleixi
amb utilització de sistemes informàtics. S'ha de facilitar la conversió d'aquestes
dades a format llegible quan la seva lectura o interpretació no sigui possible pel fet
d'estar encriptats o codificats.

e) Expedir i lliurar factures o documents substitutius i conservar les factures,
documents i justificants que tinguin relació amb llurs obligacions tributàries.

f) Aportar a l'Administració tributària municipal llibres, registres, comptes
anuals, balanços, documents o informació que l'obligat hagi de conservar en
relació amb el compliment de les obligacions pròpies o de tercers, així com
qualsevol dada, informe, antecedent i justificant amb transcendència tributària, a
requeriment de l'Administració o en declaracions periòdiques. Quan la informació
exigida es conservi en suport informàtic, s'ha de subministrar en l'esmentat suport
quan així es requereixi.

g) Facilitar la pràctica d'inspeccions i comprovacions administratives.

Secció 4a: Drets i garanties dels obligats tributaris

Art. 16è. Drets i garanties dels obligats tributaris. Constitueixen drets dels
obligats tributaris, entre d'altres, els següents:

a) Dret a ser informats i assistits per l'Administració tributària municipal
sobre l'exercici de llurs drets i en el compliment de llurs obligacions tributàries.

b) Dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les
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devolucions d'ingressos indeguts que siguin procedents amb abonament de
l'interès de demora previst a l'article 14è d'aquesta Ordenança, sense necessitat de
requerir-ho a l'Administració tributària municipal.

c) Dret a ser reemborsats de la manera que fixa la Llei general tributària, del
cost dels avals i altres garanties aportades per suspendre l'execució d'un deute
tributari, ajornar o fraccionar el pagament del deute, si l'acte o el deute és declarat
totalment o parcialment improcedent per sentència o resolució administrativa
ferma, amb abonament de l'interès legal, sense necessitat d'efectuar-ne
requeriment, així com a la reducció proporcional de la garantia aportada en els
supòsits d'estimació parcial del recurs o de la reclamació interposada.

d) Dret a utilitzar les llengües oficials a Catalunya, d'acord amb allò previst a
1' ordenament jurídic.

e) Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments en què siguin part.
f) Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones al servei de

l'Administració tributària municipal, sota la responsabilitat de les quals es tramiten
les actuacions i els procediments tributaris en què tinguin la condició d'interessats.

g) Dret a sol·licitar certificació i còpia de les declaracions presentades, així
com dret a obtenir còpia segellada dels documents presentats davant
l'Administració, sempre que els aportin jimtament amb els originals per a la seva
confrontació, i dret a la devolució dels originals dels documents esmentats, en el
supòsit que no hagin de constar a l'expedient.

h) Dret a no aportar els documents ja presentats per ells mateixos i que
estiguin en poder de l'Administració actuant, sempre que l'obligat tributari indiqui
el dia i procediment en què els va presentar.

i) Dret, en els termes legalment previstos, al caràcter reservat de les dades,
informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària municipal, els
quals només poden ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos, la
gestió dels quals tingui encomanada aquesta Administració i per a la imposició de
sancions, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, amb l'excepció dels
supòsits previstos per la llei.

j) Dret a ser tractat amb respecte i consideració pel personal al servei de
l'Administració tributària.

k) Dret al fet que les actuacions de l'Administració tributària municipal que
requereixin llur intervenció es duguin a terme de la forma menys onerosa, sempre
que això no perjudiqui el compliment de les seves obligacions tributàries.

l) Dret a formular al·legacions i a aportar documents que hagin de ser tinguts
en compte pels òrgans competents, en redactar la proposta de resolució
corresponent.

m) Dret a ser escoltat en el tràmit d'audiència, amb caràcter previ a la proposta
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de resolució. Es pot prescindir d'aquest tràmit quan se subscriguin actes amb acord
0 quan en la norma reguladora del procediment estigui previst un tràmit
d'al·legacions posterior a l'esmentada proposta. En aquest últim cas, l'expedient es
posarà de manifest en el tràmit d'al·legacions, que no podrà tenir una durada
inferior a 10 dies, ni superior a 15.

n) Dret a ser informat dels valors dels béns immobles que hagin de ser objecte
d'adquisició o transmissió.

o) Dret a ser informat, a l'inici de les actuacions de comprovació o inspecció,
sobre la naturalesa i l'abast d'aquestes actuacions, així com de llurs drets i
obligacions, en el curs de les actuacions, que s'han de desenvolupar en els terminis
legalment establerts.

p) Dret al reconeixement dels beneficis o règims fiscals aplicables.
q) Dret a formular queixes i suggeriments en relació al funcionament de

l'Administració tributària municipal.
r) Dret al fet que les manifestacions amb rellevància tributària dels obligats es

recullin a les diligències esteses als procediments tributaris.
s) Dret dels obligats a presentar davant l'Administració tributària municipal

la documentació que estimin convenient i que pugui ser rellevant per a la resolució
del procediment tributari que s'estigui desenvolupant.

t) Dret a obtenir còpia, al seu càrrec, dels documents que integrin l'expedient
administratiu en el tràmit de posada de manifest d'aquest expedient.

Aquest dret es pot exercir en qualsevol moment en el procediment de
constrenyiment.

Secció 5a: Les obligacions i els deures
de l'Administració tributària municipal

Art. 17è. Obligacions i deures de l'Administració tributària municipal. 1.
L'Administració tributària municipal està subjecta al compliment de les
obligacions de contingut econòmic establertes en la Llei general tributària. Tenen
aquesta naturalesa l'obligació de realitzar les devolucions derivades de la
normativa de cada tribut, la de retornar ingressos indeguts, la de reemborsar els
costos de les garanties i la de satisfer interessos de demora, en els termes establerts
a la Llei general tributària i en aquesta Ordenança.

2. L'Administració tributària mimicipal està subjecta, també, als deures
establerts a la Llei general tributària i a la present Ordenança en relació amb el
desenvolupament dels procediments tributaris i a la resta de l'ordenament jurídic.
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Capítol III

ELS OBLIGATS TRIBUTARIS

Secció la: Classificació d'obligats tributaris

Art. 18è. Obligats tributaris. 1. Són obligats tributaris les persones físiques o

jurídiques i les entitats a les quals la normativa tributària imposa el compliment de
les obligacions tributàries.

2. Pel que fa als tributs municipals, entre d'altres, són obligats tributaris:
a) Els subjectes passius: contribuents i substituts del contribuent.
b) Els obligats a repercutir.
c) Els obligats a suportar la repercussió.
d) Els successors.

e) Els beneficiaris de supòsits d'exempció, devolució o bonifícacions
tributàries, quan no siguin subjectes passius.

3. També tenen caràcter d'obligats tributaris les persones o entitats a les quals
la normativa tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries formals.

4. Tenen el caràcter d'obligats tributaris, en la regulació dels tributs en què així
s'estableíxí, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense

personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat,
susceptibles d'imposició.

5. També tenen el caràcter d'obligats tributaris els responsables als quals es
refereix l'article 25è d'aquesta Ordenança.

6. La concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupòsit
d'una obligació determina que quedin solidàriament obligats davant
l'Administració tributària municipal al compliment de totes les prestacions, llevat
que per llei es disposi expressament una altra cosa.

Quan l'Administració només conegui la identitat d'un titular, ha de practicar i
notificar les liquidacions tributàries a nom d'aquest titular, el qual està obligat a

satisfer-les, si no sol·licita la seva divisió. Amb aquesta fínalitat, perquè procedeixi
la divisió, el sol·licitant haurà de facilitar les dades personals i el domicili dels
altres obligats al pagament, així com la proporció en què cadascun participa en el
dominí o dret transmès.

Art. 19è. Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent. És
subjecte passiu l'obligat tributari que, segons la llei ha de complir l'obligació
tributària principal, així com les obligacions formals que li són inherents, sigui
com a contribuent, o com a substitut d'aquest.
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No perd la condició de subjecte passiu qui hagi de repercutir la quota tributària
a altres obligats, llevat que la llei de cada tribut disposi una altra cosa.

Art. 20è. Contribuent. És contribuent el subjecte passiu que realitza el fet
imposable.

Art. 21è. Substitut del contribuent. És substitut del contribuent el subjecte
passiu que, segons la llei, està obligat a complir, en lloc del contribuent, l'obligació
tributària principal, és a dir, el pagament de la quota tributària a l'Administració
tributària municipal, així com les obligacions formals que li són inherents.

El substitut pot exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries
satisfetes, llevat que la llei indiqui una altra cosa.

Art. 22è. Obligats a repercutir i obligats a suportar la repercussió. 1. És
obligat a repercutir, la persona o entitat que, d'acord amb la llei ha de repercutir la
quota tributària d'altres persones o entitats i que, llevat que la llei disposi una altra
cosa, ha de coincidir amb aquell que realitza l'operació gravada.

2. És obligat a suportar la repercussió, la persona o entitat a qui, segons la llei,
s'ha de repercutir la quota tributària, i que, llevat que la llei disposi una altra cosa, ha
de coincidir amb el destinatari de les operacions gravades. El repercutit no està
obligat al pagament davant l'Administració tributària municipal, però ha de satisfer
al subjecte passiu l'import de la quota repercutida.

Secció 2a: Successors

Art. 23è. Successors de persones físiques. 1. Morts els obligats tributaris, les
obligacions tributàries pendents s'han de transmetre als hereus, sense perjudici del
que estableix la normativa civil respecte de l'adquisició de l'herència.

Les referides obligacions tributàries s'han de transmetre als llegataris en les
mateixes condicions que les establertes per als hereus, quan l'herència es
distribueixi en llegats i en els supòsits en què s'institueixin llegats de part alíquota.

En cap cas no es transmeten les sancions. Tampoc no es transmet l'obligació
del responsable, llevat que se li hagi notificat l'acord de derivació de
responsabilitat, abans de la mort del causant.

2. No ha d'impedir la transmissió als successors de les obligacions tributàries
meritades, el fet que a la data de la mort del causant, el deute tributari no estigués
liquidat, cas en què les actuacions es duran a terme amb qualsevol dels successors,
i s'ha de notificar la liquidació resultant de les esmentades actuacions, a tots els
interessats que constin a l'expedient.
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3. Mentre l'herència estigui jacent, el compliment de les obligacions tributàries
del causant correspon al representant de l'herència jacent.

Les actuacions administratives que tinguin per objecte la quantificació,
determinació i liquidació de les obligacions tributàries del causant s'han de
realitzar o continuar amb el representant de l'herència jacent. Si a la fínalització
del procediment, els hereus no són coneguts, les liquidacions s'han de realitzar a
nom de l'herència jacent.

4. El procediment per a la recaptació davant dels successors mortis causa és
l'establert a l'article 177è. 1 de la Llei general tributària i 127è del Reglament
general de recaptació.

Art. 24è. Successors de persones jurídiques i d'entitats sense personali¬
tat. 1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb per¬
sonalitat jurídica dissoltes i liquidades en què la llei limita la responsabilitat
patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten a aquests, els quals
resten solidàriament obligats fins al límit del valor de la quota de liquidació que els
correspongui.

Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades en les quals la llei no limita la responsabilitat
patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, es transmeten íntegrament a aquests,
els quals queden solidàriament obligats al seu compliment.

2. El fet que el deute tributari no estigui liquidat en el moment de produir-se
l'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, no impedeix la
transmissió de les obligacions tributàries meritades als successors, i que les
actuacions es puguin realitzar amb qualsevol d'ells.

3. En els supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació de societats
mercantils, les obligacions tributàries pendents d'aquestes societats es transmeten a
les persones o entitats que succeeixin o que siguin beneficiàries de la corresponent
operació. Aquesta norma també és aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de
l'actiu i passiu d'una societat mercantil.

4. En cas de dissolució de fundacions o entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició,
les obligacions tributàries pendents d'aquestes societats o fundacions es transmeten
als destinataris dels béns i drets de les fundacions o als partícips o cotitulars de les
esmentades entitats.

5. Les sancions que puguin ser procedents per les infiraccions comeses per les
societats i entitats a què es refereix aquest article són exigibles als seus successors,
en els termes establerts als apartats anteriors, fins al límit del valor de la quota de
liquidació que els correspongui.
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6. El procediment per a la recaptació davant els successors de persones
jurídiques i entitats sense personalitat és l'establert a l'article 177è. 2 de la Llei
general tributària i 127è. 4 del Reglament general de recaptació.

Secció 3a: Els responsables

Art. 25è. Responsabilitat tributària. 1. La llei pot configurar com a
responsables del deute tributari municipal, jimtament amb els deutors principals,
altres persones o entitats, solidàriament o subsidiàriament. A aquests efectes, es
consideren deutors principals, els obligats tributaris de l'apartat 2 de l'article 18è
d'aquesta Ordenança.

2. Llevat d'un precepte legal exprés en sentit contrari, la responsabilitat és
sempre subsidiària.

3. Llevat el que s'estableix a l'apartat 3r de l'article 26è d'aquesta Ordenança,
la responsabilitat s'estén a la totalitat del deute tributari exigit en període voluntari.

Transcorregut el termini voluntari de pagament concedit al responsable sense
que hagi realitzat l'ingrés, s'inicia el període executiu i li són exigibles els
recàrrecs i els interessos que procedeixin.

4. La responsabilitat no s'estén a les sancions, llevat les excepcions que
s'estableixen per llei.

5. Llevat que una norma amb rang de llei disposi una altra cosa, la derivació de
l'acció administrativa per exigir el pagament del deute tributari als responsables requereix
que l'Administració tributària municipal dicti un acte administratiu en què, amb
l'audiència prèvia de l'interessat, es declari la responsabilitat i se'n determini l'abast.

Amb anterioritat a aquesta declaració, l'Administració tributària municipal pot
adoptar les mesures cautelars de l'article 59è d'aquesta Ordenança i realitzar
actuacions d'investigació amb les facultats previstes en l'article 106è d'aquesta
Ordenança i l'article 162è de la Llei general tributària.

La derivació de l'acció administrativa als responsables subsidiaris requereix la
declaració prèvia de fallit del deutor principal i dels responsables solidaris.

6. Els responsables tenen dret de reemborsament davant del deutor principal,
en els termes previstos a la legislació civil.

7. El procediment per exigir la responsabilitat és l'establert en els articles 174è
a 176è de la Llei general tributària.

Art. 26è. Responsables solidaris. 1. En els supòsits de responsabilitat
solidària previstos per les lleis, en cas de manca de pagament del deute pel deutor
principal, sense perjudici de la responsabilitat d'aquest deutor, l'Administració
tributària municipal pot reclamar als responsables solidaris el pagament del deute.
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S'entén produïda la manca de pagament del deute tributari una vegada ha
transcorregut el període voluntari de pagament sense que s'hagi satisfet.

2. Són responsables solidaris del deute tributari, entre d'altres que puguin
establir les lleis, les persones o entitats següents:

a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una
infracció tributària. La seva responsabilitat també s'estén a la sanció.

b) Sense perjudici d'allò disposat en el paràgraf a) anterior, els partícips o
cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 18è.4 d'aquesta Ordenança, en

proporció a les seves respectives participacions, de les obligacions tributàries
materials de les entitats esmentades.

c) Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici
d'explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de
l'anterior titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s'estén a les
obligacions derivades de la falta de pagament dels ingressos a compte practicats o

que s'hagin hagut de practicar.
Qui pretengui adquirir la titularitat d'explotacions i activitats econòmiques i

vulgui limitar la responsabilitat solidària, té dret, amb la conformitat prèvia del
titular actual, a sol·licitar de l'Administració una certificació detallada dels deutes,
sancions i responsabilitats tributaris derivats del seu exercici.

L'Administració tributària municipal ha d'expedir la certificació esmentada en
el termini de 3 mesos, a comptar des de la sol·licitud. En aquest cas, la
responsabilitat de l'adquirent resta limitada als deutes, sancions i responsabilitats
continguts en la certificació.

Si la certificació s'expedeix sense esmentar deutes, sancions o responsabilitats,
0 no es facilita en el termini assenyalat, el sol·licitant resta exempt de la
responsabilitat.

Quan no s'hagi sol·licitat el certificat, la responsabilitat abasta també les
sancions imposades o que puguin imposar-se.

La responsabilitat solidària per successió en la titularitat o exercici
d'explotacions o activitats econòmiques no és aplicable en els supòsits següents:

Adquisicions d'elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions,
realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l'explotació o
activitat.

- Successió mortis causa.

- Adquisició d'explotacions o activitats econòmiques pertanyents a un deutor
en situació de concurs de creditors quan l'adquisició tingui lloc en un procediment
concursal.

3. També són responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, i
si s'escau, del pagament de les sancions tributàries, inclosos el recàrrec i l'interès
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de demora del període executiu, quan s'escaigui, fins l'import del valor dels béns o
drets que s'hagin pogut embargar o alienar per l'Administració tributària
municipal, les persones o entitats següents:

a) Les que siguin causants o col·laborin en l'ocultació o transmissió de béns o
drets de l'obligat al pagament amb la finalitat d'impedir l'actuació de
l'Administració tributària municipal.

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d'embargament.
c) Les que, amb coneixement de l'embargament, la mesura cautelar o la

constitució de la garantia, col·laborin o consentin l'aixecament dels béns o drets
embargats o d'aquells béns o drets sobre els quals s'hagi constituït la mesura
cautelar o la garantia.

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, una vegada
rebuda la notificació de l'embargament, col·laborin al seu aixecament o el
consentin.

Art. 27è. Responsables subsidiaris. Són responsables subsidiaris, entre
d'altres que puguin establir les lleis, les persones o entitats següents:

a) Sense perjudici d'allò que disposa el paràgraf a) de l'apartat 2n de l'article
26è d'aquesta Ordenança, els administradors de fet o de dret de les persones
jurídiques que, havent aquestes persones comès infraccions tributàries, no hagin
realitzat els actes necessaris que són propis del seu càrrec per al compliment de les
obligacions i deures tributaris; que hagin consentit l'incompliment per part dels qui
depenguin d'ells, o hagin adoptat acords que possibilitin les infraccions. La seva
responsabilitat també s'estén a les sancions.

b) Els administradors de fet o de dret d'aquelles persones jurídiques que
hagin cessat en les seves activitats, per les obligacions tributàries meritades
d'aquestes que es trobin pendents en el moment del cessament, sempre que no
hagin fet el necessari per al seu pagament o hagin adoptat acords o pres mesures
causants de l'impagament.

c) Els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i
entitats en general que no hagin realitzat les gestions necessàries per al compliment
íntegre de les obligacions tributàries meritades amb anterioritat a les esmentades
situacions i imputables als respectius obligats tributaris. De les obligacions
tributàries i sancions posteriors a les esmentades situacions, n'han de respondre
com a administradors, quan tinguin atribuïdes funcions d'administració.

d) Els adquirents de béns afectes al pagament del deute tributari, en els termes
de l'article 79è, de la Llei general tributària i 58è d'aquesta Ordenança.

e) Les persones o entitats que tinguin el control efectiu, total o parcial, directe
0 indirecte, de les persones jurídiques o en les quals concorri una voluntat rectora
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comuna amb aquestes, quan resulti acreditat que les persones jurídiques han estat
creades o utilitzades de forma abusiva o fraudulenta per a eludir la responsabilitat
patrimonial universal envers la Hisenda municipal i existeixi unicitat de persones o
esferes econòmiques, o confusió o desviació patrimonial. La responsabilitat s'estén
a les obligacions tributàries i a les sancions de les esmentades persones jurídiques.

f) Les persones o entitats de les quals els obligats tributaris tinguin el control
efectiu, total o parcial, o en les quals concorri una voluntat rectora comuna amb
aquests obligats tributaris, per les obligacions tributàries d'aquests, quan resulti
acreditat que les esmentades persones o entitats hagin estat creades o utilitzades de
forma abusiva o fraudulenta com a mitjà d'elusió de la responsabilitat patrimonial
universal envers la Hisenda municipal, sempre que concorrin, sigui per una unicitat
de persones o esferes econòmiques, o sigui una confusió o desviació patrimonial.
En aquests casos, la responsabilitat s'estén també a les sancions dels esmentats

obligats tributaris.

Secció 4a: La capacitat d'actuar i la representació

Art. 28è. Determinació de la capacitat d'actuar. Pel que fa als tributs
municipals, tenen capacitat d'actuar, a més de les persones a qui correspon d'acord
amb les normes del dret, els menors d'edat i els incapacitats en les relacions
tributàries derivades d'aquelles activitats, l'exercici de les quals els estigui permès
per l'ordenament jurídic, sense assistència de la persona que exerceixi la pàtria
potestat, la tutela, la cúratela o la defensa judicial. S'exceptua el supòsit dels
menors incapacitats, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i defensa
dels drets i interessos de què es tracti.

Art. 29è. Representació: legal i voluntària. 1. Pel que fa als obligats tributaris
sense capacitat d'actuar, han d'actuar en nom seu els seus representants legals.

2. En nom de les persones jurídiques han d'actuar les persones que, en el
moment en què es produeixin les actuacions tributàries corresponents, siguin
titulars dels òrgans als quals correspongui la seva representació, per disposició de
la llei 0 per acord vàlidament adoptat.

3. En els supòsits d'entitats, associacions, herències jacents i comunitats de
béns que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un

patrimoni separat susceptibles d'imposició, ha d'actuar en llur representació, la
persona que la posseeixi, sempre que l'acrediti fefaentment. En cas que no s'hagi
designat cap representant, s'ha de considerar com a tal qui aparentment n'exerceixi
la gestió 0 la direcció i, si no n'hi ha, qualsevol dels membres o partícips que

integren o componen l'entitat o comunitat.
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4. L'obligat tributari amb capacitat per a actuar pot fer-ho mitjançant un
representant, que pot ser un assessor fiscal, amb el qual s'han de portar a terme les
actuacions administratives successives, llevat que ho manifesti altrament de
manera expressa.

5. Per a interposar recursos o reclamacions, desistir-ne, renunciar a drets,
assumir o reconèixer obligacions en nom de l'obligat tributari, sol·licitar
devolucions d'ingressos indeguts o reemborsaments i en els restants supòsits en
què sigui necessària la signatura de l'obligat tributari, en els procediments regulats
en els capítols VI a XI d'aquesta Ordenança, s'ha d'acreditar la representació amb
poder suficient, mitjançant un document públic o privat amb la signatura
legitimada notarialment o mitjançant declaració per compareixença personal
davant l'òrgan administratiu competent.

A aquest efecte són vàlids els documents normalitzats de representació que
aprovi l'Administració tributària municipal.

6. Per als actes de simple tràmit, es presumeix concedida la representació.
7. Quan es presenti per mitjans telemàtics qualsevol document davant

l'Administració tributària, el presentant ha d'actuar amb la representació que sigui
necessària en cada cas. L'Administració tributària municipal pot requerir, en

qualsevol moment, l'acreditació de l'esmentada representació, que pot efectuar-se
d'acord amb allò establert a l'apartat 5è d'aquest article.

8. Quan concorrin diversos titulars en una mateixa obligació tributària, es

presumeix atorgada la representació a qualsevol d'ells, llevat de manifestació
expressa en contrari. La liquidació que resulti de les esmentades actuacions s'ha de
notificar a tots els titulars de l'obligació.

9. La manca o la insuficiència de l'apoderament no impedeix considerar
realitzat l'acte del qual es tracti, sempre que se n'aporti l'apoderament o es

corregeixi el defecte en el termini de 10 dies, que l'òrgan administratiu competent
ha de concedir amb aquesta finalitat.

10. A l'efecte de les relacions amb l'Administració tributària municipal, els
obligats tributaris no residents a Espanya han de designar un representant amb
domicili en territori espanyol, quan hi operin a través d'un establiment permanent,
quan ho estableixi expressament la normativa tributària o quan, per les
característiques de l'operació o activitat realitzada o per la quantia de la renda
obtinguda, així ho requereixi l'Administració tributària.

Secció 5a: El domicili fiscal

Art. 30è. Determinació del domicili fiscal. 1. Als efectes tributaris

municipals, el domicili fiscal és:
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a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual.
No obstant això, en el cas de les persones físiques que desenvolupin

principalment activitats econòmiques, l'Administració tributària municipal pot
considerar com a domicili físcal, el lloc on estigui efectivament centralitzada la
gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades. Si no es pot
determinar l'esmentat lloc, ha de prevaldré aquell on radiqui el major valor de
l'immobilitzat en el qual es realitzin les activitats econòmiques.

b) Per a les persones jurídiques i les entitats a què es refereix l'apartat 4 de
l'article 18è, el del seu domicili social, sempre que la gestió administrativa i la
direcció dels negocis hi estiguin efectivament centralitzades. En altres casos, serà
el domicili on radiqui l'esmentada gestió o direcció.

Quan no es pugui determinar el lloc del domicili fiscal d'acord amb els
criteris anteriors, ha de prevaldré aquell on radiqui el valor més elevat de
l'immobilitzat.

c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya, el domicili físcal és el
que determini la normativa reguladora de cada tribut. En defecte de regulació, el
domicili és el del representant a què fa referència l'article 29è.

Tanmateix, les persones o entitats residents a l'estranger que exerceixin
activitats en el terme municipal de Barcelona tenen el seu domicili físcal en el lloc
on radiquin la gestió administrativa efectiva i la direcció dels seus negocis. Si no es

pogués determinar l'esmentat lloc, ha de prevaldré aquell on radiqui el valor més
elevat de l'immobilitzat.

Art. 31è. Comunicació i canvi de domicili físcal. 1. Els obligats tributaris,
així com els seus representants, administradors o apoderats, han de comunicar
mitjançant declaració expressa, a l'Administració tributària municipal, tant el seu

domicili físcal com els canvis que es produeixin. A aquest efecte, els terminis de
presentació de la comunicació del canvi de domicili són els següents:

a) Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, així com les
persones jurídiques i la resta d'entitats, han de complir l'obligació de comunicar el
canvi de domicili, segons l'article 48è, apartat 3r de la Llei general tributària, en el
termini d'un mes a partir del moment en què es produeixi el canvi de domicili.

b) Les persones físiques que no desenvolupin activitats econòmiques han de
comunicar el canvi de domicili en el termini de 3 mesos des que es produeixi el
canvi referit.

2. La comunicació del nou domicili fiscal té plena validesa davant de
l'Administració tributària municipal des de la seva presentació.

3. L'Administració municipal pot rectificar el domicili tributari dels obligats
mitjançant la comprovació pertinent.
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4. La declaració de canvi de domicili a altres efectes administratius, com pot
ser el padró d'habitants, no substituirà la declaració tributària expressa de canvi de
domicili fiscal.

Capítol IV

ELEMENTS DE QUANTIFICACIÓ DE L'OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA

Art. 32è. Base imposable: concepte i mètodes de determinació. 1. La base
imposable és la magnitud dinerària o d'altra naturalesa que resulta del mesurament
0 valoració del fet imposable.

2. L'ordenança fiscal reguladora de cada exacció estableix els mitjans i els
mètodes per determinar-ne la base imposable, d'acord amb els règims següents:

a) Estimació directa.
b) Estimació objectiva.
c) Estimació indirecta.
3. El règim d'estimació directa és el que s'aplica amb caràcter general. Això no

obstant, la llei pot establir els supòsits en què sigui d'aplicació el mètode
d'estimació objectiva, el qual ha de tenir, en tot cas, caràcter voluntari per als
obligats tributaris.

4. L'estimació indirecta té caràcter subsidiari respecte dels altres mètodes de
determinació i s'ha d'aplicar quan es produeixi alguna de les circumstàncies
previstes a l'article 35è d'aquesta Ordenança.

Art. 33è. Estimació directa. La determinació de les bases en règim
d'estimació directa pot utilitzar-se pel contribuent i per l'Administració tributària
municipal, segons el que disposi la normativa de cada tribut. A aquest efecte,
l'Administració tributària municipal ha d'utilitzar les declaracions o documents
presentats, les dades consignades en els llibres i registres comprovats
administrativament i els altres documents, justificants i dades que tinguin relació
amb els elements de l'obligació tributària.

Art. 34è. Estimació objectiva. L'estimació objectiva es pot utilitzar per a la
determinació de la base imposable mitjançant l'aplicació de les magnituds, índexs,
mòduls o dades previstes a la normativa de cada tribut.

Art. 35è. Estimació indirecta. 1. El mètode d'estimació indirecta s'aplica
quan l'Administració tributària municipal no pugui disposar de les dades
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necessàries per a la determinació completa de la base imposable, com a

conseqüència d'alguna de les circumstàncies següents:
a) Falta de presentació de declaracions o presentació de declaracions

incompletes o inexactes.
b) Resistència, obstrucció, excusa o negativa a l'actuació inspectora.
c) Incompliment substancial de les obligacions comptables o registráis.
d) Desaparició o destmcció, fins i tot per motiu de força major, dels llibres i

registres comptables o dels justificants de les operacions anotades en aquests registres.
2. Les bases o rendiments s'han de determinar mitjançant l'aplicació de

qualsevol dels mitjans següents o d'uns quants conjuntament:
a) Aplicació de les dades i antecedents disponibles que siguin rellevants a

l'efecte.

b) Utilització dels elements que indirectament acreditin l'existència dels
béns i de les rendes, com també dels ingressos, vendes, costos i rendiments que
siguin normals en el respectiu sector econòmic, ateses les dimensions de les unitats
productives o familiars que s'hagin de comparar en termes tributaris.

c) Valoració de les magnituds, índexs, mòduls o dades que concorrin en els
respectius obligats tributaris, segons les dades o antecedents de què es disposi de
supòsits similars o equivalents.

3. Quan resulti aplicable el mètode d'estimació indirecta, s'ha de seguir el
procediment previst a l'article 109è d'aquesta Ordenança.

Art. 36è. Base liquidable. La base liquidable és la magnitud resultant de
practicar a la base imposable, si s'escau, les reduccions establertes per la llei.

Art. 37è. Tipus de gravamen. 1. El tipus de gravamen és la xifira, coeficient o

percentatge que s'aplica sobre la base liquidable per a obtenir com a resultat la
quota íntegra.

2. Els tipus de gravamen poden ser específics o percentuals i s'han d'aplicar,
segons disposi l'ordenança fiscal pròpia de cada tribut, a cada unitat, conjimt
d'unitats o tram de base liquidable.

El conjunt de tipus de gravamen aplicables a les diferents unitats o trams de
base liquidable s'anomena tarifa.

3. L'ordenança fiscal, d'acord amb allò determinat a la llei, pot preveure
l'aplicació d'un tipus zero, així com de tipus reduïts o bonificats.

Art. 38è. índexs i coeficients. 1. Els índexs i coeficients són els factors
aplicables a la base liquidable o a la tarifa, dins els límits legalment establerts,
d'acord amb determinades característiques associades al fet imposable.
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2. Quan la corresponent ordenança fiscal estableixi l'aplicació d'índexs d'acord
amb la via pública en la qual es produeixi el fet imposable, s'han d'aplicar les
categories de vies públiques d'acord amb la classificació aprovada per
l'Ajuntament, la qual constituirà l'annex de l'esmentada ordenança.

Els carrers que no figurin en la classificació es consideren de categoria fiscal
"D", llevat que l'ordenança corresponent disposi una altra cosa.

Art. 39è Quota tributària. 1. La quota íntegra es determina d'acord amb:
a) L'aplicació dels tipus de gravamen a les bases liquidables, les tarifes, la

quantia fixa assenyalada o l'aplicació conjunta d'alguns d'aquests sistemes.
b) Els factors correctors que, en cada cas, estableix cada ordenança.
2. La quota líquida és el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra les deduccions

i bonificacions que li són aplicables.

Capítol V

EL DEUTE TRIBUTARI

Secció la: Concepte

Art. 40è. Deute tributari. 1. El deute tributari està constituït per la quota o
quantitat a ingressar que resulti de l'obligació tributària principal, o de l'obligació
de realitzar pagaments a compte, determinada, conforme a la llei, en les
ordenances reguladores de cada tribut.

2. Si s'escau, també poden formar part del deute tributari:
a) L'interès de demora.
b) Els recàrrecs sobre els ingressos corresponents a les autoliquidacions,

declaracions-liquidacions i declaracions presentades fora de termini, sense
requeriment previ.

c) Els recàrrecs del període executiu.
d) Els recàrrecs exigibles legalment sobre les bases o quotes.
3. Les sancions tributàries no formen part del deute tributari, però en la seva

recaptació s'hauran d'aplicar les normes incloses en el capítol IX d'aquesta
Ordenança.

Secció 2a: Extinció del deute tributari

Art. 41è. Formes d'extinció del deute tributari. 1. El deute tributari
s'extingeix per:
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a) Pagament
b) Prescripció
c) Compensació
d) Insolvència definitiva
e) Condonació
j) Confusió de drets
El pagament, la compensació o la condonació tenen efectes alliberadors

exclusivament per l'import pagat, compensat, deduït o condonat.
2. Els deutes només poden ser objecte de condonació, rebaixa o perdó en virtut

de llei, en la quantia i amb els efectes que, si s'escau, la llei determini.

Art. 42è. El pagament. 1. El deute tributari s'ha de satisfer en els terminis i en

la forma que preceptuï cada ordenança fiscal, i si no hi està previst, segons aquesta
Ordenança fiscal general i amb els mitjans de pagament que enumera l'article 114è
d'aquesta Ordenança.

2. S'entén que un deute tributari s'ha pagat en efectiu quan se n'ha ingressat
l'import a les entitats que, en el seu cas, prestin el servei de caixa o a les entitats
col·laboradores.

3. Per tal que el pagament produeixi els efectes que li són propis, cal que
cobreixi la totalitat del deute, llevat que se n'hagi concedit el fraccionament.

Art. 43è. Terminis de pagament. 1. Els terminis de pagament són els
següents:

a) El pagament en període voluntari de les quotes dels tributs de cobrament
periòdic, en el termini de 2 mesos, d'acord amb el calendari de cobraments que
per a cada any aprova l'Administració tributària municipal.
b) El pagament en període voluntari de les quotes resultants de liquidacions,
s'ha de fer en els terminis següents:

Si la notificació de la liquidació s'efectua entre els dies 1 i 15 de
cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20
del mes posterior o, si aquest dia no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent.
Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim
de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5
del segon mes posterior o, si aquest dia no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent.

c) El pagament en període voluntari de les quotes resultants de les
autoliquidacions, en el termini d'im mes a comptar des del dia en què es
produeix la meritació.
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2. Les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic municipal, així com per la prestació de serveis públics o la realització
d'activitats administratives de competència local s'han de pagar en el mateix
moment de la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic
municipal o la prestació del servei o l'activitat, o bé en els terminis establerts per
l'ordenança respectiva.

3. Pels deutes tributaris liquidats per l'Administració tributària municipal que
no han estat satisfets en el període voluntari s'ha d'iniciar el període executiu i la
seva recaptació s'ha d'efectuar per la via de constrenyiment.

4. El termini de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la
provisió de constrenyiment és:

a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 de l'esmentat mes o, si
aquest dia no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

b) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del mes següent o, si
aquest dia no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

5. En el supòsit que s'hagi concedit un ajornament o fraccionament del
pagament, cal atenir-se a allò que disposen els articles 121è i següents d'aquesta
Ordenança.

Art. 44è. Persones que poden fer el pagament. 1. Pot fer el pagament del
deute tributari, en període voluntari o en període executiu, qualsevol persona, tant
si té interès en el compliment de l'obligació com si no en té, i tant si el deutor el
coneix i l'aprova com si l'ignora.

2. En cap cas, el tercer que pagui el deute està legitimat per a exercir davant
l'Administració els drets que corresponguin a la persona obligada a fer el
pagament, independentment de les accions de repetició que siguin procedents,
d'acord amb el dret privat. Tanmateix, pot exercitar els drets que es derivin, al seu
favor, exclusivament de l'acte de pagament.

3. A l'efecte d'allò que disposa el paràgraf anterior, no té la condició de tercer
el successor del deute tributari que pagui els deutes liquidats a nom del subjecte
passiu anterior.

Art. 45è. Imputació de pagaments. 1. Els deutes tributaris són autònoms.
2. L'obligat al pagament de diversos deutes pendents pot imputar el pagament

en període voluntari, al deute o als deutes que determini lliurement.
3. En aquells casos d'execució forçosa en què s'hagin acumulat diversos deutes

del mateix obligat tributari i no es puguin satisfer totalment, cal aplicar el
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pagament al crèdit més antic. L'antiguitat es determina d'acord amb la data en què
cada deute ha estat exigible.

4. El cobrament d'un deute de venciment posterior no extingeix el dret de
l'Administració a percebre els anteriors que estiguin pendents.

Art. 46è. Consignació del pagament. Els obligats tributaris podran consignar
l'import del deute tributari i les costes acreditades a la Tresoreria Municipal amb
efectes suspensius.

Secció 3a: La prescripció

Art. 47è. Prescripció. Prescriuen als 4 anys els drets següents:
a) El dret de l'Administració tributària municipal a determinar el deute

tributari mitjançant la liquidació corresponent.
b) El dret de l'Administració tributària municipal per exigir el pagament dels

deutes tributaris liquidats i autoliquidats.
c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada

tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les
garanties.

d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,
les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.

Art. 48è. Còmput dels terminis de prescripció. 1. El termini de prescripció
es comença a computar, en els diferents supòsits previstos per l'article anterior, de
la manera següent:

a) El dret de l'Administració tributària municipal a determinar el deute
tributari mitjançant la liquidació corresponent, des del dia següent a aquell en què
acabi el termini reglamentari per presentar la corresponent declaració o

autoliquidació.
b) El dret a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats o autoliquidats,

des del dia següent a la data en què acabi el termini de pagament en període
voluntari, sense perjudici d'allò que disposa l'apartat 2 d'aquest article.

c) El dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,
les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, des
del dia següent a aquell en què finalitzi el termini per a sol·licitar la devolució; o, en
defecte de termini, des del dia següent a aquell en què la devolució es va poder
sol·licitar; des del dia següent a la data en què es va realitzar l'ingrés indegut o des
del dia següent a la finalització del termini per presentar l'autoliquidació, si l'ingrés
indegut es va realitzar dins d'aquest termini; o des del dia següent a aquell en què
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sigui ferma la sentència o resolució administrativa que declari totalment o

parcialment improcedent l'acte impugnat.
d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,

les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties,
des del dia següent a aquell en què finalitzin els terminis per a efectuar les
devolucions derivades de la normativa de cada tribut, o des del dia següent a la
data de notificació de l'acord de reconeixement del dret a percebre la devolució o

el reemborsament del cost de les garanties.
2. El termini de prescripció per a exigir l'obligació de pagament als

responsables solidaris s'inicia el dia següent a l'acabament del termini de
pagament en període voluntari del deutor principal.

En el cas dels responsables solidaris previstos a l'apartat 3 de l'article 26è
d'aquesta Ordenança, el termini de prescripció s'inicia en el moment en què
concorrin els fets que constitueixin el pressupòsit de la responsabilitat.

En el cas dels responsables subsidiaris, el termini de prescripció s'inicia des de
la data de notificació de l'última actuació recaptatòria practicada al deutor
principal o a qualsevol dels responsables solidaris.

Art. 49è. Interrupció dels terminis de prescripció. 1. El termini de
prescripció del dret de l'Administració tributària municipal a determinar el deute
tributari mitjançant la liquidació corresponent s'interromp per les accions següents;

a) Per qualsevol acció administrativa feta amb coneixement formal de
l'obligat tributari que condueixi al reconeixement, regularització, inspecció,
assegurament, comprovació i liquidació de tots o part dels elements de l'obligació
tributària.

S'entendrà no produïda la interrupció del còmput de la prescripció quan,

començades les actuacions inspectores, aquestes actuacions se suspenguin
injustificadament més de 6 mesos per motius no atribuïbles a l'obligat tributari.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les
actuacions realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el decurs
de les reclamacions i recursos, per la remissió del tant de culpa a la jurisdicció
penal o per la presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal, com també per la
recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordeni la
paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari dirigida a la liquidació
0 autoliquidació del deute tributari.

2. El termini de prescripció del dret de l'Administració tributària municipal per
a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats s'interromp per
les accions següents:
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a) Per qualsevol acció administrativa realitzada amb coneixement formal
de l'obligat tributari, dirigida de forma efectiva a la recaptació del deute
tributari.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol mena, per les
actuacions realitzades amb coneixement formal de l'obligat tributari en el decurs
de les reclamacions i recursos, per la declaració de concurs del deutor o per
l'exercici d'accions civils o penals dirigides al cobrament del deute tributari, així
com per la recepció de la comunicació d'un òrgan jurisdiccional en què s'ordeni la
paralització del procediment administratiu en curs.

c) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari dirigida al pagament o
extinció del deute tributari.

3. El termini de prescripció del dret a sol·licitar les devolucions derivades de la
normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament
del cost de les garanties s'interromp per les accions següents:

a) Per qualsevol acte fefaent de l'obligat tributari que pretengui la devolució,
el reemborsament del cost de les garanties o la rectificació de la seva

autoliquidació.
b) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de

qualsevol mena.
4. El termini de prescripció del dret a obtenir les devolucions derivades de la

normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament
del cost de les garanties, s'interromp per les accions següents:

a) Per qualsevol acció administrativa dirigida a efectuar la devolució o el
reemborsament.

b) Per qualsevol actuació fefaent de l'obligat tributari per la qual exigeixi el
pagament de la devolució o el reemborsament.

c) Per la interposició, tramitació o resolució de reclamacions o recursos de
qualsevol mena.

5. Produïda la interrupció, s'ha d'iniciar de nou el còmput del termini de
prescripció a partir de la data d'intenupció, llevat d'allò que estableixen els
apartats 6è a 9è d'aquest article.

6. Quan el termini de prescripció s'hagi interromput per la interposició de
recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, o per l'exercici d'accions
civils o penals, el còmput del termini de prescripció s'ha d'iniciar de nou quan
l'Administració tributària municipal rebi la notificació de la resolució ferma que

posa fi al procés judicial.
7. Quan el termini de prescripció s'hagi interromput per la remissió del tant de

culpa a la jurisdicció competent o la presentació de denúncia davant del Ministeri
Fiscal, el còmput del termini de prescripció s'ha d'iniciar de nou quan
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l'Administració tributària municipal rebi la notificació del Ministeri Fiscal
retomant l'expedient.

8. Quan el termini de prescripció s'hagi interromput per la recepció d'una
comunicació judicial de paralització del procediment, el còmput del termini de
prescripció s'ha d'iniciar de nou quan l'Administració tributària municipal rebi la
notificació de la resolució que aixequi la paralització.

9. Quan el termini de prescripció s'hagi interromput per la declaració de
concurs del deutor, el còmput del termini de prescripció s'ha d'iniciar de nou en el
moment de l'aprovació del conveni concursal pels deutes no sotmesos al mateix.
Respecte dels deutes sotmesos al conveni concursal, el còmput del termini de
prescripció començarà de nou quan aquells deutes siguin exigibles al deutor. Si el
conveni no fos aprovat, el termini s'ha de reiniciar quan es rebi la resolució
judicial ferma que assenyali l'esmentada circumstància.

10. Interromput el termini de prescripció per a un obligat tributari, l'esmentat
efecte es fa extensiu a la resta d'obligats, inclosos els responsables. Tanmateix, si
l'obligació és mancomunada i únicament es reclama a un dels obligats tributaris la
part que li correspon, el termini no s'interromp per als altres obligats.

Si existeixen diversos deutes liquidats a càrrec d'un mateix obligat al
pagament, la interrupció de la prescripció només afecta el deute a què aquesta es
refereixi.

Art 50è. Extensió i efectes de la prescripció. 1. La prescripció guanyada
beneficia per igual tots els obligats al pagament del deute tributari, llevat d'allò que
disposa l'apartat 10è de l'article anterior.

2. La prescripció s'aplica d'ofici, inclosos els casos en què s'hagi pagat el
deute tributari, sense necessitat que la invoqui o excepcioni l'obligat tributari.

3. La prescripció guanyada extingeix el deute tributari.
4. Les obligacions formals vinculades a altres obligacions tributàries de

l'obligat tributari únicament podran exigir-se mentre no hagi expirat el termini de
prescripció del dret per a determinar aquestes últimes.

Secció 4a: Altres formes d'extinció

Art. 51è. Normes generals de compensació. 1. Els deutes tributaris, en

període voluntari o executiu de recaptació, es poden extingir totalment o

parcialment per compensació amb els crèdits següents:
a) Els reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de l'obligat tributari

en concepte de devolucions d'ingressos indeguts per qualsevol tribut.
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b) Altres crèdits reconeguts per un acte administratiu ferm a favor de
l'obligat tributari.

2. La compensació es pot fer d'ofici o a instància de part.

Art. 52è. Compensació d'ofici. 1. L'Administració tributària municipal ha de
compensar d'ofici els deutes tributaris vençuts, liquids i exigibles que es trobin en
període executiu. L'extinció del deute tributari es produirà en el moment d'inici
del període executiu o, quan es compleixin els requisits exigits pels deutes i els
crèdits, si aquest moment fos posterior. L'acord de compensació declararà
l'extinció.

2. Així mateix, durant el termini d'ingrés en període voluntari s'han de
compensar d'ofici les quantitats a ingressar i a retomar que resultin d'un mateix
procediment de comprovació limitada o d'inspecció o d'una nova liquidació per
haver estat anul·lada una altra anterior per resolució administrativa o judicial.

3. Són compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en
període voluntari, els deutes tributaris vençuts, líquids i exigibles que els ens de
dret públic tinguin amb l'Ajuntament de Barcelona.

Art. 53è. Compensació a instància de l'obligat tributari. 1. L'obligat
tributari pot sol·licitar la compensació dels deutes tributaris que estiguin tant en
període voluntari com en període executiu de pagament. La sol·licitud de
compensació ha de recollir les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número
d'identificació fiscal i domicili fiscal de l'obligat al pagament i, si s'escau, de la
persona que el representi.

b) Identificació del deute tributari, la compensació del qual se sol·licita, amb
indicació si més no de l'import, concepte i data de venciment del termini d'ingrés
en període voluntari.

c) Identificació del crèdit reconegut per l'Administració tributària municipal
a favor del sol·licitant, la compensació del qual s'ofereix, indicant si més no

l'import i la naturalesa d'aquest crèdit.
d) Declaració expressa de no haver cedit el crèdit.
e) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
2. A la sol·licitud de compensació, s'hi ha d'adjuntar els documents següents:
a) Si el deute tributari, la compensació del qual se sol·licita, ha estat

determinat mitjançant autoliquidació, el model oficial d'aquesta degudament
emplenat, o bé, en el seu defecte, la indicació de la identificació del document i
data de pagament.
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b) Justificació d'haver sol·licitat certificació en què es refiecteixi l'existència
del crèdit reconegut pendent de pagament, la data del seu reconeixement, i la
suspensió, a instància de l'interessat, dels tràmits per al seu abonament mentre no
es comuniqui la resolució del procediment de compensació.

Si el crèdit reconegut ofert en compensació deriva d'un ingrés indegut per

qualsevol tribut, en lloc de la certificació s'hi haurà d'adjuntar còpia de l'acte,
resolució o sentència que el reconegui.

3. Si la sol·licitud de compensació es presenta en període voluntari i en acabar
aquest termini està pendent de resolució, no s'iniciarà el període executiu del deute
que concorre amb el crèdit ofert. Tanmateix, es meritarà l'interès de demora que

pugui correspondre, si s'escau, fins a la data del reconeixement del crèdit.
Si la sol·licitud es presenta en període executiu, se suspendran cautelarment les

actuacions de cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.

4. L'extinció del deute tributari es produeix en el moment de la presentació de
la sol·licitud o quan es compleixin els requisits exigits per als deutes i crèdits, si
aquest moment fos posterior a aquesta presentació. L'acord de compensació ha de
declarar l'esmentada extinció.

5. Si la sol·licitud de compensació no reuneix els requisits previstos o no

s'adjunten els documents indicats en l'apartat 2 d'aquest article, es requerirà al
sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de
la notificació del requeriment, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius,
amb la indicació que, si no ho fa així, es tindrà per no presentada la sol·licitud i
s'arxivarà sense més tràmit.

En particular, si la sol·licitud s'ha presentat en el període voluntari d'ingrés, se
li advertirà que, si el termini d'ingrés ha transcorregut en acabar el termini
assenyalat en el paràgraf anterior sense que s'hagi fet el pagament, ni aportat els
documents, s'exigirà el deute per la via de constrenyiment, amb els recàrrecs i
interessos corresponents.

Quan el requeriment de subsanació s'hagi contestat dins de termini per
l'interessat, però no s'entenguin esmenats els defectes observats, procedirà la
denegació de la sol·licitud de compensació.

Aquest requeriment no s'efectuarà quan, examinada la sol·licitud i
contrastades les dades que s'hi indiquin, amb les dades que consten a
l'Administració tributària municipal, resti acreditada la inexistència del crèdit
pretès, o en el cas d'una devolució tributària, s'acrediti la inexistència de la
sol·licitud de devolució. En aquest supòsit, es tindrà per no presentada la
sol·licitud de compensació i se'n procedirà a l'arxivament sense més tràmit.

6. Si la compensació es denega i aquesta s'ha sol·licitat en període voluntari, el
deute s'ha de satisfer, en el termini establert en l'article 43è de la present
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Ordenança, juntament amb els interessos de demora meritats des del dia següent al
del venciment del termini d'ingrés en període voluntari. Un cop acabat el termini
esmentat, si no es produeix l'ingrés, s'exigirà el deute pendent per la via de
constrenyiment. Si la compensació s'ha sol·licitat en període executiu i és
denegada, s'iniciarà o es continuarà el procediment de constrenyiment.

7. La sol·licitud de compensació no impedeix la sol·licitud d'ajornaments o
fraccionaments del deute restant.

8. La resolució de les sol·licituds de compensació s'ha de notificar en el termini
de 6 mesos a comptar des del dia de presentació de la sol·licitud al Registre
General.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat cap resolució, la sol·licitud es

podrà considerar desestimada als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la
resolució expressa.

Art. 54è. Efectes de la compensació. 1. Un cop acordada la compensació, el
crèdit i el deute queden extingits en la quantitat concurrent.

2. Com a conseqüència d'allò que disposa l'apartat anterior, l'Administració
tributària municipal ha de notificar l'acord pel qual es declarí extingit el crèdit
compensat a l'interessat que servirà com a justificant de l'extinció del deute
tributari i ha de practicar les operacions comptables que siguin necessàries.

3. Quan el crèdit sigui superior a l'import del deute tributari, l'Administració
tributària municipal ha de practicar la liquidació minorant el crèdit i s'abonarà la
diferència a l'interessat.

4. Quan el crèdit sigui inferior a l'import del deute tributari, la part de deute
tributari no compensada seguirà el règim ordinari, i es procedirà al constrenyiment,
si no és ingressada en el termini establert en l'article 43 è d'aquesta Ordenança, o es
continuarà el procediment, si el deute ja estava constret, amb la possibilitat de
practicar compensacions successives amb els crèdits que posteriorment poguessin
reconèixer-se a favor de l'obligat al pagament.

Art. 55è. Insolvència. 1. Els deutes tributaris que no s'hagin pogut fer efectius
en els procediments de recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels
obligats tributaris i els responsables restants, s'han de declarar provisionalment
extingits en la quantia procedent mentre no es rehabilitin dins els terminis de
prescripció, d'acord amb l'article 150è d'aquesta Ordenança.

2. Si un cop vençut el termini de prescripció el deute no ha estat rehabilitat,
queda definitivament extingit.
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Secció 5a: Les garanties del deute tributari

Art. 56è. Dret de prelació de la Hisenda municipal. 1. La Hisenda municipal
gaudeix del dret de prelació per al cobrament dels crèdits tributaris vençuts i no

satisfets, sempre que hi concorri amb creditors que no siguin de domini, penyora,

hipoteca o qualsevol altre dret real degudament inscrit en el registre corresponent,
abans de la data en què s'hi hagi consignat el dret de la Hisenda municipal, sense

perjudici del que disposen els articles 57è i 58è de la present Ordenança.
2. En el cas de conveni concursal, els crèdits tributaris als quals afecti el

conveni se sotmetran al que disposa la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal.

Art. 57è Hipoteca legal tàcita. En els tributs que graven periòdicament els
béns 0 els drets inscriptibles en un registre públic o els seus productes directes,
certs o presumptes, la Hisenda municipal té preferència sobre qualsevol altre
creditor o adquiridor, encara que aquests hagin inscrit els seus drets, per cobrar els
deutes meritats i no satisfets corresponents a l'any natural en què s'exigeixi el
pagament i a l'any immediatament anterior.

Art. 58è. Afecció de béns. 1. Els adquiridors de béns afectes per llei al
pagament del deute tributari han de respondre subsidiàriament amb aquests béns,
per derivació de l'acció tributària, si el deute no es paga.

2. Els béns i drets transmesos estan afectes a la responsabilitat del pagament de
les quantitats, liquidades o no, corresponents als tributs que gravin les esmentades
transmissions, qualsevol qui en sigui el posseïdor, llevat que aquest posseïdor
resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició
dels béns amb bona fe i just títol.

Art. 59è. Mesures cautelars. 1. Per a assegurar el cobrament del deute
tributari, l'Administració tributària municipal podrà adoptar mesures cautelars de
caràcter provisional quan existeixin indicis racionals que l'esmentat cobrament es

pugui veure fiustrat o greument dificultat.
La mesura cautelar s'ha de notificar a l'interessat amb l'expressió dels motius

que en justifiquen l'adopció.
2. Les mesures cautelars han de ser proporcionades al dany que es pretén

evitar i en la quantia estrictament necessària per a assegurar el cobrament del
deute. En cap cas s'han d'adoptar mesures que puguin produir un perjudici de
difícil o impossible reparació.

3. Les mesures cautelars podran consistir en:
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a) La retenció del pagament de devolucions tributàries o d'altres pagaments
que hagi de realitzar l'Administració tributària municipal.

b) L'embargament preventiu de béns i drets, del qual es practicarà, en el seu
cas, anotació preventiva en el Registre corresponent.

c) La prohibició d'alienar, gravar o disposar de béns i drets.
d) Qualsevol altra legalment prevista.
Els efectes seran els establerts a l'article 81è de la Llei general tributària.

Art. 60è. Garanties per a l'ajornament o fraccionament del deute
tributari. Quan s'acordi el fraccionament o l'ajornament del deute tributari,
l'Administració tributària municipal pot exigir la constitució de les garanties
establertes en l'article 124è i següents de la present Ordenança.

Capítol VI

PRINCIPIS GENERALS DE L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS

Secció la: Informació i assistència als obligats tributaris

Art. 61è. Deure d'informació i assistència als obligats tributaris.
L'Administració municipal donarà als obligats tributaris la necessària informació i
assistència sobre els seus drets i obligacions mitjançant les actuacions següents;

a) Assistència als obligats en la realització de declaracions, autoliquidacions
i comunicacions tributàries.

Quan l'assistència es materialitzi en la confecció de declaracions,
autoliquidacions i comunicacions de dades a sol·licitud de l'obligat tributari,
l'actuació de l'Administració tributària municipal consistirà en la transcripció de
les dades aportades pel sol·licitant i en la realització dels càlculs corresponents.
Emplenat el model, es lliurarà per a la seva revisió, per a la verificació de la
correcta transcripció de les dades i la signatura per l'obligat tributari, si ho
considera oportú.

Les dades contingudes a les declaracions, autoliquidacions o comunicacions de
dades confeccionades per l'obligat tributari amb l'assistència de l'Administració
tributària municipal no la vincularan en l'exercici de les competències de
comprovació i inspecció que puguin desenvolupar-se amb posterioritat.

b) Comunicacions i actuacions d'informació.
c) Respostes a consultes escrites.
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d) Publicació en el Butlletí Oficial de la Província dels textos de les
Ordenances Fiscals i de les seves modificacions, com també dels decrets
d'Alcaldia pels quals es poden emetre disposicions interpretatives i aclaridores pel
que fa a aquesta Ordenança i a les ordenances reguladores de cada tribut.

e) Difusió per mitjans electrònics, a través de la pàgina web de l'Institut
Municipal d'Hisenda, dels textos de les Ordenances Fiscals i de les normes
tributàries.

Art. 62è. Consultes tributàries escrites. 1. Els obligats tributaris poden
formular consultes degudament documentades a l'Administració tributària
municipal pel que fa al règim, la classificació o la qualificació tributària que els
correspongui en cada cas, en la forma, l'abast i efectes previstos en els articles 88è
i 89è de la Llei general tributària i en els articles 65è a 68è del Reglament general
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels
tributs.

2. Igualment, podran formular consultes, sempre que estiguin degudament
documentades, els col·legis professionals, les cambres oficials, les organitzacions
patronals, els sindicats, la federació d'associacions de veïns, les associacions de
consumidors, les associacions o fundacions que representin interessos de persones
amb discapacitat, les associacions empresarials i les organitzacions professionals,
així com les federacions que agrupin els organismes o les entitats esmentats, quan
es refereixin a qüestions que afectin la generalitat dels seus membres o associats.

3. Sense perjudici del seu caràcter vinculant per a l'Administració tributària
municipal en la seva relació amb el consultant, d'acord amb el que disposa l'article
89è. lè de la Llei general tributària, la contestació a les consultes tributàries escrites
té caràcter informatiu per a l'obligat tributari, el qual no podrà interposar-hi cap
recurs. Tanmateix, si que podrà fer-ho contra l'acte o actes administratius que es
dictin posteriorment en aplicació dels criteris manifestats en la contestació.

4. La competència per evacuar les consultes esmentades recau en el/la Tinent
d'Alcalde de l'Àrea d'economia, empresa i ocupació.

Secció 2a: Col·laboració social en l'aplicació dels tributs

Art. 63è. Àmbit de la colTaboració social. 1. La col·laboració social en

l'aplicació dels tributs es pot instrumentar mitjançant acords de l'Administració
tributària municipal amb altres administracions públiques, entitats, institucions i
organismes representatius de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o

professionals.
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2. Aquesta col·laboració es pot referir, entre d'altres, als aspectes següents:
a) Campanyes d'informació i difusió.
b) Formació i educació tributària.
c) Assistència en la realització d'autoliquidacions, declaracions i

comunicacions.

d) Simplificació en el compliment i la tramitació de les obligacions i els
deures tributaris.

e) Participació en la configuració dels criteris i principis inspiradors de les
reformes relacionades amb l'exercici de les competències tributàries pròpies de
l'Ajuntament.

f) Presentació d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions o realització
de qualsevol altre tràmit amb transcendència tributària, amb autorització prèvia
dels obligats tributaris, mitjançant la utilització preferent de les noves tecnologies.

g) Correcció de defectes, amb autorització prèvia dels obligats tributaris.
h) Sol·licitud i obtenció de certificats tributaris, amb autorització prèvia dels

obligats tributaris, mitjançant la utilització preferent de les noves tecnologies.

Art. 64è. Obligacions d'informació. 1. Les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, així com les entitats de l'article 18è.4 d'aquesta Ordenança,
estan obligades a proporcionar a l'Administració tributària municipal tota classe de
dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària relacionats
amb el compliment de les seves pròpies obligacions tributàries o deduïts de les
seves relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres persones,
d'acord amb la regulació dels articles 93è i 94è de la Llei general tributària.

2. La cessió de dades de caràcter personal que es faci a l'Administració
tributària municipal, de conformitat amb les disposicions anteriors, no requerirà el
consentiment de l'interessat. En aquest àmbit, no serà d'aplicació allò que es

disposa a l'apartat Ir de l'article 21è de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Art. 65è. Caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària. 1.
Les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària
municipal en el desenvolupament de les seves funcions tenen caràcter reservat i
només poden ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió
dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin,
sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers, llevat que la cessió tingui per
objecte les qüestions a què es refereix l'article 95è de la Llei general tributària.

2. L'Administració tributària municipal ha d'adoptar les mesures necessàries
per garantir la confidencialitat de la informació tributària i el seu ús adequat.
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Totes les autoritats o fiíncionaris que tinguin coneixement d'aquestes dades,
informes o antecedents estan obligats al més estricte i complet sigil respecte a

aquesta documentació. Amb independència de les responsabilitats penals o civils
que puguin derivar-se, la infracció d'aquest particular deure de sigil es considerarà
falta disciplinària molt greu.

Secció 3a: Utilització de noves tecnologies

Art. 66è. Objecte i àmbit. L'Administració tributària municipal ha d'utilitzar
les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament
de les seves activitats i en les relacions amb els contribuents i els seus

representants, d'acord amb allò disposat a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, assegurant la disponibilitat, l'accés, la
integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades,
informacions i serveis que es gestionin en l'exercici de les seves competències.

Els tràmits actualment operatius per via electrònica es troben al web de
l'Institut Mimicipal d'Hisenda (www.bcn.cat/hisenda).

Art. 67è. Drets dels ciutadans i limitacions. La utilització de les tècniques
indicades a l'article anterior té les limitacions establertes per la Constitució i la
resta de l'ordenament jurídic.

L'Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d'acord
amb allò disposat a la Llei orgànica de protecció de les dades de caràcter personal,
i la resta de normes que regulen el tractament electrònic de la informació.

La utilització de les esmentades tècniques no podrà generar en cap cas
l'existència de restriccions o discriminacions de qualsevol naturalesa en l'accés
dels contribuents a la prestació dels serveis o a qualsevol actuació o procediment
administratiu.

Art. 68è. Aplicacions sotmeses a aprovació. 1. Els nous programes

electrònics, informàtics i telemàtics que s'hagin d'utilitzar per l'Administració
tributària municipal en l'exercici de potestats administratives seran objecte d'un
Projecte d'incorporació de tràmits i procediments a la tramitació per via
electrònica, en els termes que estableix l'Ordenança municipal reguladora de
l'Administració electrònica, que ha de ser aprovat per decret de l'Alcaldia i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, excepte per als tràmits i
procediments inclosos a l'annex I i II de l'esmentada Ordenança.

2. No és necessària l'aprovació i difusió pública dels programes i aplicacions
de caràcter instrumental, és a dir, dels que facin tractaments d'informació auxiliars
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o preparatoris de les decisions administratives sense determinar el contingut
d'aquestes decisions.

Art. 69è. Validesa dels documents i de les còpies. Els documents emesos pels
òrgans de l'Administració tributària municipal que hagin estat produïts per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en suports de qualsevol naturalesa, o els que
emetin com a còpies d'originals emmagatzemats per aquests mateixos mitjans, així
com les imatges electròniques dels documents originals o les seves còpies, tenen la
mateixa validesa i eficàcia que els documents originals, sempre que se n'asseguri
la integritat, la conservació, l'autenticitat de la seva voluntat, mitjançant sistemes
d'identificació i verificació adequats i, si s'escau, la recepció per part de
l'interessat.

En aquest supòsit, es podrà destruir el document origen, en els termes i amb les
condicions que es fixin en la normativa de l'Ajuntament sobre conservació de
documents.

Secció 4a: Fases dels procediments tributaris

Art. 70è. Formes d'iniciació. 1. Els procediments tributaris s'iniciaran d'ofici
0 a instància de l'obligat tributari, mitjançant autoliquidació, declaració,
comunicació, sol·licitud o qualsevol altre mitjà previst en la normativa tributària.

2. Els documents d'iniciació de les actuacions i procediments tributaris han
d'incloure, en tot cas, el nom i cognoms o raó social i el NIF de l'obligat tributari i,
si s'escau, el de la persona que el representi.

La referència cadastral dels béns immobles ha de figurar en els documents en

què constin fets, actes o negocis relatius als béns immobles.
3. L'Administració tributària municipal pot aprovar models i sistemes

normalitzats d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions, sol·licituds o

qualsevol altre mitjà previst a la normativa tributària per als supòsits en què es

produeixi la tramitació massiva de les actuacions i procediments tributaris.

Art. 71è. Tràmits i procediments per via telemática. 1. D'acord amb allò
establert a l'apartat 6 de l'article 27è de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, han de presentar per mitjans
telemàtics els tràmits i procediments administratius operatius i els que

progressivament s'incorporin al web de l'Institut Municipal d'Hisenda
(www.bcn.cat/hisenda):

a) Els professionals en representació dels contribuents.
b) Les persones jurídiques.
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2. No obstant això, de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 98è de la Llei
general tributària, l'alcalde, per decret, pot ampliar els supòsits en què hagin de
presentar per mitjans telemàtics les declaracions, autoliquidacions, comimicacions,
sol·licituds i qualsevol altre document amb transcendència tributària.

Art. 72è. Desplegament de les actuacions i procediments tributaris. En el
desplegament de les actuacions i procediments tributaris, l'Administració sempre
ha de facilitar als obligats tributaris l'exercici dels drets i el compliment de les
seves obligacions, en els termes que preveu l'article 99è de la Llei general
tributària i els articles 87 i següents del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

Art. 73è. Finalització dels procediments tributaris. Posarà fi als
procediments tributaris la resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es
fonamenta la sol·licitud, la impossibilitat material de continuar-los per causes

sobrevingudes, la caducitat, el compliment de l'obligació que hagi estat objecte de
requeriment, o qualsevol altra causa prevista a la normativa tributària.

Secció 5a: Liquidacions tributàries

Art. 74è. Liquidacions tributàries: concepte i classes. 1. La liquidació
tributària és l'acte resolutori mitjançant el qual l'Administració tributària
municipal realitza les operacions de quantificació necessàries i determina l'import
del deute tributari o de la quantitat que, si s'escau, resulti per a retornar o per

compensar.
2. Les liquidacions tributàries són provisionals o definitives.
3. Tenen la consideració de definitives:

a) Les practicades en el procediment inspector amb la comprovació i
investigació prèvies de la totalitat dels elements de l'obligació tributària.

b) Les altres a les quals la normativa tributària atorgui aquest caràcter.
4. En els altres casos, les liquidacions tributàries tenen el caràcter de

provisionals.
5. L'Administració tributària municipal no està obligada a ajustar les liquidacions

a les dades consignades pels obligats tributaris en les autoliquidacions, declaracions,
comunicacions, sol·licituds o qualsevol altre document.

Art. 75è. Competència. Les liquidacions són emeses i aprovades pels òrgans
de l'Administració tributària municipal en l'àmbit de les seves competències.
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Art. 76è. Notificació de les liquidacions tributàries. 1. Les liquidacions
tributàries s'han de notificar als obligats tributaris en els termes que preveuen els
articles 83è a 86è d'aquesta Ordenança i han d'indicar:

a) La identificació de l'obligat tributari.
b) Els elements determinants de la quantia del deute tributari.
c) La motivació, quan la liquidació no s'ajusti a les dades consignades per

l'obligat tributari o a l'aplicació o interpretació de la normativa realitzada per

aquest, amb expressió dels fets i elements essencials que les originen, com també
dels corresponents fonaments de dret.

d) Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits, amb indicació dels
terminis i dels òrgans davant dels quals han de ser interposats.

e) El lloc, el termini i la forma en què s'ha de satisfer el deute tributari.
f) El seu caràcter de provisional o definitiva.
2. En el cas de tributs municipals de cobrament periòdic per rebut, i d'acord

amb el que estableixi l'ordenança fiscal de cada tribut, s'ha de notificar
individualment la liquidació corresponent a l'alta en el padró, la matrícula o el
registre respectius, mentre que les liquidacions successives es poden notificar
col·lectivament mitjançant la publicació d'edictes que així ho adverteixin, amb la
indicació dels recursos corresponents.

L'increment de la base imposable sobre la resultant de les declaracions s'ha de
notificar al subjecte passiu amb expressió concreta dels fets i els elements
addicionals que l'hagin motivat, excepte quan la modificació tingui origen en
actualitzacions o revisions de caràcter general autoritzades per les lleis.

3. Les ordenances fiscals de cada tribut poden establir supòsits en què la
notificació expressa de les liquidacions no és preceptiva, sempre que
l'Administració tributària municipal adverteixi per escrit sobre aquesta peculiaritat
a l'obligat tributari o al seu representant, degudament acreditat en la declaració, el
document o la notificació d'alta.

Secció 6a: Obligació de resoldre i terminis de resolució

Art. 77è. Obligació de resoldre. 1. L'Administració tributària municipal està
obligada a resoldre expressament totes les qüestions que es plantegin en els
procediments d'aplicació dels tributs iniciats d'ofici o a instància de part, així com
a notificar la resolució expressa, llevat dels procediments relatius a l'exercici dels
drets que únicament hagin de ser objecte de comunicació per l'obligat tributari i
quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l'objecte del
procediment, la renúncia o el desistiment dels interessats. Amb tot, quan
l'interessat sol·liciti expressament que l'Administració tributària municipal declari
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que s'ha produït alguna de les circumstàncies esmentades, l'Administració restarà
obligada a resoldre aquesta petició.

2. Els actes de liquidació, els de comprovació de valor, els que imposin una

obligació, els que deneguin un benefici fiscal o la suspensió de l'execució d'actes
d'aplicació dels tributs, els que resolguin recursos i reclamacions, així com aquells
altres que es prevegin en la normativa vigent, ban de ser motivats amb referència
als fets i fonaments de dret.

Art. 78è. Terminis de resolució. 1. El termini màxim en què s'baurà de
notificar la resolució serà de 6 mesos, llevat que la normativa aplicable fixi un

termini diferent. El termini s'ba de comptar:
a) En els procediments iniciats d'ofici, des de la data de notificació de l'acord

d'inici.

b) En els procediments iniciats a instància de l'interessat, des de la data en

què el document bagi tingut entrada en el Registre General de l'Ajuntament.
Queda exclòs el procediment de constrenyiment, les actuacions del qual es

podran estendre fins al termini de prescripció del dret de cobrament.
2. Als únics efectes d'entendre complerta l'obligació de notificar dins del

termini màxim de durada dels procediments, és suficient acreditar que s'ba
realitzat un intent de notificació que contingui el text íntegre de la resolució.

3. Els períodes d'interrupció justificada i les dilacions en el procediment per
causa no imputable a l'Administració tributària municipal no s'ban d'incloure en el
còmput del termini de resolució.

Art. 79è. Efectes de la falta de resolució expressa. 1. Si venç el termini de
resolució en els procediments iniciats a instància de part sense que s'bagi notificat
la resolució expressa, es produiran els efectes que estableixi la normativa aplicable.

2. S' entenen desestimats quan no es notifica resolució expressa, transcorregut
el termini establert per a resoldre'ls, els procediments següents:

a) Les sol·licituds de concessió d'ajornaments i fraccionaments per al
pagament de deutes tributaris, als 6 mesos des de la petició.

b) Les sol·licituds de compensació de deutes i crèdits de la Hisenda
municipal, a instància de l'interessat, als 6 mesos des de la seva petició.

c) Les sol·licituds de beneficis fiscals, als 6 mesos des de la petició.
d) El recurs d'alçada amb caràcter de reposició previ a la via contenciosa

administrativa, al mes des de la interposició.
e) Les sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts, als 6 mesos des de la

petició.
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f) Les sol·licituds de reemborsament del cost de les garanties, als 6 mesos
des de la petició.

g) Les sol·licituds de suspensió a les quals no s'adjunti garantia suficient, als
6 mesos des de la petició.

3. En els procediments iniciats d'ofici, quan no es notifiqui una resolució
expressa, transcorregut el termini establert per a resoldre i es tracti de
procediments dels quals es pogués derivar el reconeixement, la constitució de drets
0 altres situacions jurídiques individuals, els obligats tributaris poden entendre
desestimats per silenci administratiu els possibles efectes favorables derivats del
procediment.

Art. 80è. La caducitat. 1. En els procediments iniciats a instància de part,
quan es produeixi la paralització per causa imputable a l'obligat tributari,
l'Administració li advertirà que, transcorreguts 3 mesos, podrà declarar-ne la
caducitat, d'ofici.

2. En els procediments iniciats d'ofici, susceptibles de produir efectes
desfavorables o de gravamen, quan hagi transcorregut el termini de resolució sense

que s'hagi notificat resolució expressa, se'n produeix la caducitat, la qual pot ser
declarada a instància de part o d'ofici.

3. La caducitat no produeix la prescripció dels drets de l'Administració
tributària municipal, però les actuacions realitzades en els procediments caducats
no interrompen el termini de prescripció ni es consideren requeriments
administratius als efectes previstos a l'apartat 1 de l'article 27è de la Llei general
tributària i a l'apartat 3 de l'article 130è d'aquesta Ordenança fiscal general.

4. Les actuacions realitzades en el decurs d'un procediment caducat, així com
els documents i altres elements probatoris, han de conservar la seva validesa i
eficàcia a efectes probatoris en altres procediments iniciats o que puguin iniciar-se
amb posterioritat, en relació al mateix o a un altre obligat tributari.

Secció 7a: Prova

Art. 81è. Prova. 1. En els procediments d'aplicació dels tributs, qui faci valer
el seu dret ha de provar-ne els fets constitutius.

2. Els obligats tributaris han de complir el seu deure de provar, si designen de
manera concreta els elements de prova en poder de l'Administració tributària
municipal.

3. Les diligències esteses en el curs de les actuacions i els procediments
tributaris tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que motivin
la seva formalització, llevat que s'acrediti el contrari.
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Els fets continguts en diligències i acceptats per l'obligat tributari, així com les
seves manifestacions, es presumeixen certs i només poden ser rectificats per aquest
mitjançant prova d'haver incorregut en error de fet.

4. Per a la pràctica de la prova, en els procediments tributaris no és necessària
l'obertura d'un període específic, ni la comunicació prèvia de les actuacions als
interessats.

Art. 82è. Presumpcions en matèria tributària. 1. Les presumpcions
establertes per les normes tributàries poden destruir-se, mitjançant prova en

contrari, excepte en els casos en què una norma amb rang de llei expressament ho
prohibeixi.

2. Perquè les presumpcions no establertes per les normes siguin admissibles
com a mitjà de prova, és indispensable que entre el fet demostrat i aquell que es
tracta de deduir hi hagi un enllaç precís í directe, segons les regles del criteri humà.

3. L'Administració tributària municipal pot considerar com a titular de
qualsevol bé, dret, empresa, servei, activitat, explotació o funció qui figuri com a
tal en un registre fiscal o en altres de caràcter públic, llevat de prova en contrari.

4. Les dades i els elements de fet consignats en les autoliquidacions,
declaracions, comunicacions i altres documents presentats pels obligats tributaris
es presumeixen certs per a ells i només poden ser rectificats per aquests mitjançant
prova en contrari.

Secció 8a: Notificacions

Art. 83è. Notificacions en matèria tributària. El règim de les notificacions
és el previst a les normes administratives generals, amb les especialitats establertes
en la Llei general tributària i en aquesta secció.

Art. 84è. Lloc de pràctica de les notificacions. 1. En els procediments
iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es practica en el lloc assenyalat a

aquest efecte per l'obligat tributari o el seu representant, o, si no ho han fet, en el
domicili fiscal de l'un o de l'altre.

2. En els procediments iniciats d'ofici, la notificació pot practicar-se en el
domicili fiscal de l'obligat tributari o el seu representant, en el centre de treball, en

el lloc on es desenvolupi l'activitat econòmica o en qualsevol altre lloc adequat per
a aquesta finalitat.

Art. 85è. Persones legitimades per rebre les notificacions. 1. Quan la
notificació es practiqui en el lloc assenyalat a aquest efecte per l'obligat tributari o
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pel seu representant, o en el domicili fiscal de l'un o de l'altre, si no es troben
presents en el moment del lliurament, pot fer-se carree de la notificació qualsevol
persona que es trobi en aquest lloc o domicili i faci constar la seva identitat, així
com els empleats de la comunitat de veïns o de propietaris on radiqui el lloc
assenyalat a efectes de notificacions o el domicili fiscal de l'obligat o el seu

representant.
2. El rebuig de la notificació per part de l'interessat o el seu representant

implica que aquesta es tingui per efectuada.

Art. 86è. Notificació per compareixença. 1. Quan no sigui possible efectuar
la notificació a l'interessat o al seu representant per causes no imputables a
l'Administració tributària municipal, i s'hagi intentat fer, almenys dues vegades, en
el domicili fiscal, o en el designat per l'interessat, si es tracta d'un procediment
iniciat a sol·licitud seva, s'ha de fer constar a l'expedient les circumstàncies dels
intents de notificació. Només cal un intent quan el destinatari consti com a

desconegut en aquest domicili o lloc.
En aquest supòsit, tot tenint en compte allò que puguin establir disposicions

amb rang de llei, s'ha de citar l'interessat o el seu representant per tal de ser
notificats per compareixença mitjançant anuncis, els quals s'han de publicar una
sola vegada per a cada interessat, en la seu electrònica de l'Ajuntament, els dies 5 i
20 de cada mes o, si s'escau, el dia immediat hàbil posterior. Els anuncis
romandran a la seu electrònica municipal durant 15 dies naturals a comptar des de
l'endemà de la seva inserció.

A la publicació a la seu electrònica hi constarà la data d'inserció de
l'anunci, la relació de notificacions pendents amb indicació de l'obligat
tributari o del seu representant, el procediment que les motiva, l'òrgan
competent per a la seva tramitació així com el lloc i el termini en què el seu
destinatari haurà de comparèixer per a ser notificat. L'adreça URL és
http ://www.bcn.cat/ajuntament/tauleredictes.

La compareixença s'ha de produir en el termini de 15 dies naturals, comptats
des de l'endemà de la publicació de l'anunci. Transcorregut aquest termini sense

compareixença, la notificació s'entendrà produïda a tots els efectes legals l'endemà
del venciment del termini assenyalat.

2. Quan l'inici d'un procediment o qualsevol dels seus tràmits s'entenguin
notificats perquè no ha comparegut l'interessat o el seu representant, se l'ha de
tenir per notificat de les successives actuacions i diligències del procediment, amb
independència del dret que l'assisteix a comparèixer en qualsevol moment del
procediment.

Això no obstant, les liquidacions que es dictin en el procediment i els acords
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d'alienació dels béns embargats han de ser notificats segons allò que s'estableix en

aquesta secció.

Secció 9a. Comprovació i investigació

Art. 87è. Facultats de comprovació i investigació. 1. L'Administració
tributària municipal podrà comprovar i investigar els fets, actes, elements,
activitats, explotacions, valors i les altres circumstàncies determinants de
l'obligació tributària, per tal de verificar el correcte compliment de les normes

aplicables.
2. En el desenvolupament de les funcions de comprovació o investigació,

l'Administració tributària municipal ha de qualificar els fets, actes o negocis
realitzats per l'obligat tributari amb independència de la qualificació prèvia feta
per l'obligat tributari.

3. L'Administració tributària municipal pot comprovar la concurrència de les
condicions i requisits a què resten condicionats els actes de reconeixement o
concessió de beneficis fiscals. Per això, aquests actes, quan no hagin estat objecte
de comprovació prèvia, tindran caràcter provisional i l'Administració pot procedir
a la comprovació posterior i, si s'escau, a la regularització tributària, sense procedir
a la revisió prèvia dels esmentats actes.

Art. 88è. Pla de control tributari. L'Administració tributària municipal ha
d'elaborar cada any un pla de control tributari que té caràcter reservat, encara que

potestativament es facin públics els criteris generals que l'informin.

Capítol VII

ACTUACIONS I PROCEDIMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Secció la: Normes generals

Art. 89è. Actuacions de la gestió tributària municipal. La gestió tributària
municipal consisteix en l'exercici de les funcions administratives dirigides a:

a) La recepció i tramitació de declaracions, autoliquidacions, comunicacions
de dades i altres documents amb transcendència tributària.

b) La comprovació i realització de les devolucions previstes en la normativa
tributària.
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c) El reconeixement i la comprovació de la procedència dels beneficis fiscals
d'acord amb la normativa reguladora del corresponent procediment.

d) La realització d'actuacions de control del compliment de l'obligació de
presentar declaracions tributàries i d'altres obligacions formals.

e) La realització d'actuacions de verificació de dades.
f) La realització d'actuacions de comprovació de valors.
g) La realització d'actuacions de comprovació limitada.
h) La pràctica de liquidacions tributàries derivades de les actuacions de

verificació i comprovació realitzades.
i) L'emissió de certificats tributaris.
j) L'elaboració i el manteniment dels censos i padrons tributaris.
k) La informació i l'assistència tributària.
l) La realització de les altres actuacions d'aplicació dels tributs no

integrades en les fimcions d'inspecció i recaptació.

Art. 90è. Formes d'iniciació. La gestió tributària s'inicia:
a) Per una autoliquidació, per una comunicació de dades o per qualsevol

altra classe de declaració.

b) Per una sol·licitud de l'obligat tributari, d'acord amb el que disposa
l'article 70è de la present Ordenança.

c) D'ofici, per l'Administració tributària municipal.

Art. 91è. Declaració tributària. 1. Té la consideració de declaració tributària

qualsevol document per mitjà del qual es manifesti o es reconegui davant
l'Administració municipal la realització de qualsevol fet rellevant per a l'aplicació
dels tributs municipals.

La presentació d'una declaració no implica l'acceptació o reconeixement per

l'obligat tributari de la procedència de l'obligació tributària.
2. També es considera declaració tributària la presentació dels documents que

continguin el fet imposable d'un tribut municipal o que el constitueixin.
3. L'Administració tributària municipal pot reclamar declaracions, i llur

ampliació, així com la correcció dels defectes advertits, quan sigui necessari per a
la liquidació i la comprovació del tribut, com també la informació suplementària
escaient.

Art. 92è. Autoliquidació. 1. L'autoliquidació és una declaració en què
l'obligat tributari, a més de comunicar a l'Administració les dades necessàries per
a la liquidació del tribut i altres de contingut informatiu, realitza per si mateix les
operacions de qualificació i quantificació necessàries per a determinar i ingressar
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l'import del deute tributari o, si s'escau, determinar la quantitat que s'hagi de
retornar o compensar.

2. Els obligats tributaris, en aquells tributs en què l'ordenança reguladora hagi
establert, d'acord amb la Llei, el sistema d'autoliquidació, han de presentar una

declaració-liquidació del deute tributari i han d'ingressar-ne l'import a les entitats
col·laboradores autoritzades dins del termini assenyalat a l'ordenança específica o,
si no hi consta, en l'assenyalat a l'article 43è de la present Ordenança.

3. L'ordenança fiscal de cada tribut podrà establir, quan la complexitat del
tribut així ho requereixi, que per practicar l'autoliquidació l'obligat tributari efectuï
una sol·licitud prèvia, facilitant la documentació acreditativa del fet imposable i de
les bases imposable i liquidable.

4. L'autoliquidació presentada per l'obligat tributari podrà ser objecte de
verificació i comprovació. L'Administració ha de practicar, si s'escau, una
liquidació complementària d'acord amb les dades consignades en la declaració, els
documents que l'acompanyen i els antecedents que li constin.

En cas que el subjecte passiu hagi incorregut en una infracció tributària, s'ha
d'instruir l'expedient sancionador corresponent.

Les autoliquidacions presentades fora de termini es regeixen segons allò que
estableix l'article 130è d'aquesta Ordenança fiscal general.

5. Quan im obligat tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat
d'alguna manera els seus interessos legítims, pot instar la seva rectificació, d'acord
amb el procediment previst en els articles 126è a 128è del Reglament general de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels
tributs. Quan l'obligat tributari sol·liciti la rectificació per considerar que li és
aplicable un benefici fiscal, s'ha d'entendre que aquesta sol·licitud equival a la
sol·licitud del benefici.

La sol·licitud de rectificació d'una autoliquidació només es pot fer una

vegada presentada la corresponent autoliquidació i abans que l'Administració
tributària municipal hagi practicat la liquidació definitiva o, en el seu defecte,
abans que hagi prescrit el dret de l'Administració tributària municipal a
determinar el deute tributari mitjançant liquidació o el dret a sol·licitar la
devolució corresponent.

Quan la rectificació d'una autoliquidació origini una devolució derivada de la
normativa del tribut i hagin transcorregut 6 mesos sense que s'hagi ordenat el
pagament per causa imputable a l'Administració tributària municipal, aquesta ha
d'abonar l'interès de demora de l'article 14è d'aquesta Ordenança sobre l'import
de la devolució que procedeixi, sense necessitat que l'obligat ho sol·liciti. A
aquests efectes, el termini de 6 mesos es comença a comptar des de la finalització
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del termini per a la presentado de l'autoliquidació o, si aquest ha finalitzat, a partir
de la presentado de la sol·licitud de rectificació.

Quan la rectificació d'una autoliquidació origini la devolució d'un ingrés
indegut, l'Administració tributària municipal ha d'abonar l'interès de demora en

els terminis previstos a l'article 32è.2 de la Llei general tributària.
6. En les exaccions de cobrament periòdic, llevat que l'ordenança de cada tribut

estableixi el contrari, el pagament de l'autoliquidació comporta l'alta en el registre,
el padró o la matrícula corresponent, i té els efectes de notificació.

Secció 2a: Padrons, matrícules i registres

Art. 93è. Àmbit i contingut. 1. Poden ser objecte de padró, matrícula o

registre, llevat del que l'ordenança fiscal reguladora de cada tribut estableixi, els
tributs municipals en què, per la seva naturalesa, hi hagi una continuïtat dels
pressupòsits determinants de l'exigibilitat del tribut.

2. Els padrons, les matrícules o els registres en suport documental o magnètic
ban de contenir, a més de les dades específiques que cadascun requereixi, segons
les característiques del tribut, les dades següents:

a) Noms i cognoms o raó social o denominació complerta de l'obligat
tributari.

b) Número d'identificació fiscal de l'obligat tributari.
c) Domicili fiscal o, si s'escau, domicili a l'estranger.
d) Finca, establiment industrial o comercial o element objecte del tribut.
e) Identificació de l'objecte fiscal (número de matrícula, referència cadastral,

activitat, etc.).
f> Base imposable.
g) Base liquidable.
h) Tipus de gravamen o tarifa.
i) Quota assignada.

Art. 94è. Formació. 1. La formació dels padrons, matrícules o registres
competència de l'Administració tributària municipal ba de prendre com a base:

a) Les dades fiscals dels arxius municipals.
b) Les declaracions i autoliquidacions dels obligats tributaris o els seus

representants.

c) Les dades fiscals lliurades per altres administracions o registres públics.
d) Les dades resultants de les funcions de comprovació i investigació.
2. L'Administració tributària municipal elaborarà uns registres municipals com

a resultat de confrontar tota la informació disponible als arxius municipals a fi de
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procedir a practicar les liquidacions anuals i els documents cobratoris, respectant
en tot cas els drets individuals reconeguts en les lleis sobre confidencialitat de la
informació i protecció de la privacitat.

Art. 95è. Aprovació 1 notificació. 1. Cada any, els padrons, les matrícules o
els registres són sotmesos a l'aprovació de l'alcalde i s'han de publicar mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província, produint els efectes de notificació
col·lectiva de les liquidacions i en dos diaris de màxima difusió.

2. Els obligats tributaris podran examinar les dades contingudes en els padrons,
matrícules o registres en el termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la
publicació de l'edicte de notificació col·lectiva de les liquidacions i podran
presentar, si s'escau, el corresponent recurs d'alçada en el termini d'l mes a partir
del dia següent a l'acabament del termini anterior de 15 dies, sens peijudici del que
també disposa el paràgraf 2n de l'article 188è.2 d'aquesta Ordenança.

En tot cas, l'Administració tributària municipal ha de garantir la
confidencialitat de les dades de caràcter personal, protegides per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com
el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària establert a l'article

95è de la Llei general tributària.
3. El lloc per a examinar les dades contingudes en els padrons, matrícules o

registres en el termini establert a l'apartat 2n és la seu de l'Institut Municipal
d'Hisenda.

Art. 96è. Altes i baixes: efectes. 1. Les altes per declaració dels interessats o

descobertes per l'acció investigadora de l'Administració tributària municipal tenen
efectes a partir de la data en què neix l'obligació de contribuir per disposició de
cada ordenança i són incorporades definitivament al padró, la matrícula o el
registre de l'any següent.

2. Les baixes o alteracions han de ser formulades pels obligats tributaris i
comporten l'eliminació o la rectificació del padró, la matrícula o el registre a partir
del període següent a aquell en què hagin estat presentades, independentment de la
comprovació per part de la inspecció.

Secció 3a: Exempcions, bonificacions i reduccions

Art. 97è. Establiment. 1. No es poden concedir altres exempcions,
bonificacions o reduccions que les que la llei hagi autoritzat de manera concreta.

2. En els actes d'aprovació de plans d'actuació sectorial o instruments de
planejament, el Plenari del Consell Municipal pot establir beneficis fiscals dels
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tributs municipals autoritzats per la llei i sotmesos, en tot cas, als principis de
capacitat econòmica i de justícia distributiva.

Art. 98è. Interpretació. 1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s'han
d'interpretar en sentit estricte. No es poden aplicar a altres persones que les
taxativament previstes i només per a les seves obligacions tributàries pròpies i
directes. Tampoc es poden estendre a altres supòsits que els específicament
assenyalats.

2. Quan les ordenances respectives declarin l'Estat exempt del pagament dels
tributs, aquest benefici no podrà comprendre les entitats o organismes que,

qualsevulla que sigui la seva relació o dependència amb l'Estat, gaudeixin de
personalitat jurídica pròpia i independent i no tinguin reconeguda per la llei cap

exempció especial.

Art. 99è. Sol·licitud i reconeixement. 1. Els subjectes passius han de
sol·licitar l'aplicació de les exempcions, bonificacions o reduccions que

s'escaiguin, en els terminis següents, llevat que l'ordenança reguladora de cada
tribut 0 d'altra normativa aplicable n'estableixi uns altres:

a) Si es tracta de liquidacions que tenen origen en les declaracions dels
subjectes passius, en formular la declaració.

b) Si es refereixen a exaccions municipals que, per la continuïtat del fet
imposable, siguin objecte de padró, matrícula o registre, durant el període que

s'inicia amb l'exposició al públic i finalitza transcorregut 1 mes a comptar des del
dia següent a la data de fmalització del període voluntari de pagament.

c) En el cas d'exaccions subjectes al sistema d'auto liquidació, els interessats
podran formular la sol·licitud de benefici fiscal en presentar l'autoliquidació
corresponent aplicant-hi, amb caràcter provisional, la bonificació o l'exempció que,

segons el seu parer, s'hi escaigui.
En cas que la sol·licitud de benefici fiscal es formulés amb posterioritat a la

presentació de l'autoliquidació, i llevat que la normativa reguladora del tribut de
què es tracti ho estableixi altrament, serà d'aplicació allò que disposa l'article
92è.5 d'aquesta Ordenança.

d) En els altres casos, en el termini de reclamació a l'Ajuntament de la
liquidació practicada.

2. Els beneficiaris d'exempcions o bonificacions han de comunicar a
l'Administració els fets que impliquen l'extinció del benefici fiscal.

3. El reconeixement dels beneficis fiscals produeix efectes des del moment que
ho estableixi la normativa aplicable o, en el seu defecte, des del moment de la seva
concessió.
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4. El reconeixement de beneficis fiscals és provisional quan estigui condicionat
al compliment de condicions futures o a l'efectiva concurrència de determinats
requisits no comprovats en l'expedient. La seva aplicació està condicionada a la
concurrència, en tot moment, de les condicions i requisits previstos a la normativa
aplicable.

5. L'incompliment dels requisits exigits per a l'aplicació del benefici fiscal
determinarà la pèrdua del dret a la seva aplicació des del moment que estableixi la
normativa específica o, en el seu defecte, des que es produeixi el citat
incompliment, sense necessitat de declaració administrativa prèvia.

Secció 4a: Procediments de gestió tributària

Art. 100è. Procediments de gestió tributària. Són procediments de gestió
tributària, entre d'altres, els següents:

a) El procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació, sol·licitud
o comunicació de dades.

b) El procediment iniciat mitjançant declaració.
c) El procediment de verificació de dades.
d) El procediment de comprovació de valors.
e) El procediment de comprovació limitada.

Art. 101è. Procediment de devolució. 1. El procediment de devolució s'ha
d'iniciar mitjançant la presentació d'una autoliquidació de la qual resulti quantitat
a retornar, mitjançant la presentació d'ima sol·licitud de devolució o mitjançant la
presentació d'una comunicació de dades.

2. Quan de la presentació d'tma autoliquidació resulti una quantitat a retornar,
el termini per a efectuar la devolució comença a comptar-se des de l'acabament del
termini previst per a la presentació de l'autoliquidació o bé a partir de la
presentació de l'autoliquidació extemporània.

Quan el procediment de devolució s'iniciï mitjançant la presentació d'una
sol·licitud davant l'Administració tributària municipal o, tractant-se d'obligats
tributaris que no tinguin obligació de presentar autoliquidació, mitjançant la
presentació d'una comunicació de dades, el termini per practicar la devolució
comença a comptar-se des de la presentació de la sol·licitud o des de la finalització
del termini previst per a la presentació de la comunicació de dades.

3. El procediment de devolució acaba per l'acord en què es reconegui la
devolució sol·licitada, per caducitat o per l'inici d'un procediment de verificació
de dades, de comprovació limitada o d'inspecció.
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4. El fet d'haver-se acordat la devolució no impedeix la posterior comprovació
de l'obligació tributària mitjançant els procediments de comprovació o
investigació.

5. Quan es tracti d'una devolució d'ingressos indeguts, es liquidaran a favor de
l'obligat tributari interessos de demora en el termes establerts a l'article 32è.2 de la
Llei general tributària. No obstant això, quan es tracti d'una devolució derivada de
la normativa d'un tribut, es liquidaran interessos de demora a favor de l'obligat
tributari d'acord amb allò previst a l'article 31è de la Llei general tributària i a
l'article 125è del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió
i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels
procediments d'aplicació dels tributs.

Art. 102è. Procediment iniciat mitjançant declaració. 1. Quan l'ordenança
fiscal de cada tribut així bo estableixi, la gestió del tribut s'ba d'iniciar mitjançant
la presentació d'una declaració per l'obligat tributari en què manifesti la realització
del fet imposable i comuniqui les dades necessàries perquè l'Administració
quantifiqui l'obligació tributària mitjançant la pràctica d'una liquidació
provisional.

2. El procediment iniciat mitjançant declaració tributària presentada per
l'obligat tributari acaba per liquidació provisional o per caducitat, sense perjudici
que l'Administració tributària municipal pugui iniciar de nou aquest procediment,
dins el termini de prescripció.

Art. 103è. Procediment de verificació de dades. 1. El procediment de
verificació de dades podrà iniciar-se en els supòsits següents:

a) Quan la declaració o autoliquidació presentada incorri en defectes formals
o errors aritmètics.

b) Quan les dades declarades no coincideixin amb les contingudes en altres
declaracions del mateix obligat tributari o amb les que obrin en poder de
l'Administració tributària municipal.

c) Quan es requereixi l'aclariment o justificació d'alguna dada relativa a la
declaració o autoliquidació presentada, sempre que no faci referència al
desenvolupament d'activitats econòmiques.

d) Quan s'apreciï una aplicació indeguda de la normativa que es desprengui
de la mateixa declaració o autoliquidació presentada o dels justificants aportats
amb la mateixa declaració o autoliquidació.

2. Aquest procediment es pot iniciar:
a) Mitjançant la notificació de la proposta de liquidació quan l'Administració

tributària municipal disposi de les dades suficients per a formular-la, perquè en un
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termini de 10 dies, comptats a partir del dia següent al de notificació de la
proposta, l'interessat pugui presentar al·legacions.

b) Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari
aclareixi o justifiqui les discrepàncies observades o les dades relatives a la seva
declaració o auto liquidació.

3. Si no es presenten al·legacions en el termini establert, la proposta de
liquidació es convertirà automàticament en liquidació provisional.

4. L'ingrés de l'import indicat a la proposta de liquidació, té el caràcter
d'ingrés a compte de la liquidació provisional.

5. El procediment de verificació de dades finalitza d'alguna de les formes
següents:

a) Per resolució en què s'indiqui que no procedeix la pràctica de liquidació
provisional o en què es corregeixin els defectes observats.

b) Per liquidació provisional, la qual ha d'ésser en tot cas motivada, amb
referència succinta als fets i fonaments de dret que s'hi hagin tingut en

compte.
c) Per la subsanació, aclariment o justificació de la discrepància de la dada

objecte del requeriment per part de l'obligat tributari, fent constar
aquestes circumstàncies en diligència.

d) Per caducitat, una vegada transcorregut el termini regulat a l'article 104è
de la Llei general tributària sense haver-se notificat liquidació provisional,
sense perjudici que l'Administració tributària municipal també pugui
iniciar de nou aquest procediment dins del termini de prescripció.

e) Per l'inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que

inclogui l'objecte del procediment de verificació de dades.
6. La verificació de dades no impedeix la posterior comprovació del seu

objecte.

Art. 104è. Procediment de comprovació de valors. L'Administració
tributària municipal pot procedir a la comprovació del valor de les rendes,
productes, béns i altres elements determinants de l'obligació tributària, d'acord
amb els mitjans assenyalats en l'article 57è de la Llei general tributària. Els
interessats poden promoure la taxació pericial contradictòria, en correcció dels
mitjans de comprovació fiscal de valors, en la forma establerta en l'article 135è de
la Llei general tributària.

Art. 105è. Procediment de comprovació limitada. 1. En aquest procediment,
l'Administració únicament podrà realitzar les actuacions següents de comprovació:
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a) Examen de les dades consignades pels obligats tributaris en llurs
declaracions i dels justificants presentats o que es requereixin.

b) Examen de les dades i antecedents en poder de l'Administració tributària
municipal que posin de manifest la realització del fet imposable o del pressupòsit
d'una obligació tributària, o l'existència d'elements determinants d'aquesta
obligació no declarats o diferents dels declarats per l'obligat tributari.

c) Examen dels llibres, registres i altres documents exigits per la normativa
tributària o qualsevol altre de caràcter oficial, amb excepció de la comptabilitat
mercantil, així com de les factures o documents justificatius de les operacions
incloses en els esmentats llibres, registres i documents.

d) Requeriments a tercers per tal que aportin la informació que estan obligats
a subministrar, excepte informació sobre moviments financers.

2. Les actuacions de comprovació limitada s'han d'iniciar d'ofici, per acord de
l'òrgan competent.

L'inici de les actuacions de comprovació limitada s'ha de notificar als obligats
tributaris mitjançant comunicació que ha de contenir la figura tributària objecte de
comprovació, període, naturalesa i abast d'aquestes actuacions i els ha d'informar
dels seus drets i obligacions en el decurs d'aquest procediment de comprovació.

Quan les dades en poder de l'Administració tributària municipal siguin
suficients per a formular la proposta de liquidació, el procediment pot iniciar-se
mitjançant la notificació d'aquesta proposta.

3. El procediment de comprovació limitada finalitza:
a) Per resolució expressa que ha d'incloure la liquidació provisional o, en el

seu cas, manifestació expressa de la improcedència de regularitzar la situació
tributària com a conseqüència de la comprovació realitzada. L'Administració no

pot efectuar una nova regularització en relació amb el mateix objecte comprovat,
excepte quan en un procediment de comprovació limitada o d'inspecció posterior
es descobreixin fets o circumstàncies noves que resultin d'actuacions diferents de
les realitzades i especificades en la resolució.

b) Per caducitat, transcorregut el termini de 6 mesos des de l'inici, sense
notificació de la resolució expressa. En aquest cas, l'Administració pot iniciar
novament aquest procediment dintre del termini de prescripció.

c) Per l'inici d'un procediment inspector que inclogui l'objecte de la
comprovació limitada.
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Capítol VIII

ACTUACIONS I PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ

Art. 106è. Funcions i facultats. 1. Corresponen a la Inspecció de tributs, les
funcions següents:

a) La investigació dels supòsits de fet de les obligacions tributàries per al
descobriment dels fets ignorats per l'Administració.

b) La comprovació de la veracitat i exactitud de les declaracions presentades
pels obligats tributaris.

c) La comprovació dels requisits exigits per a l'obtenció de beneficis fiscals
i devolucions tributàries.

d) La realització d'actuacions de verificació de dades, comprovacions de
valors, comprovació limitada i d'obtenció d'informació.

e) La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les seves
actuacions de comprovació i investigació.

J) La informació, als obligats tributaris, sobre els seus drets i obligacions
tributàries i la manera d'acomplir-les, amb motiu de les actuacions inspectores.

g) L'assessorament i informe als altres òrgans de l'administració municipal.
h) Totes les altres funcions que s'estableixin en d'altres disposicions o li

siguin encomanades per les autoritats competents.
2. Quan les actuacions inspectores ho requereixin, el personal municipal que

desenvolupa funcions d'inspecció, pot entrar en les finques, locals de negoci i
altres establiments o llocs en els quals es desenvolupin activitats o explotacions
sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es produeixin fets
imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n'existeixi alguna
prova.

Quan la persona sota la custòdia de la qual es trobin aquests llocs s'oposi a
l'entrada dels funcionaris de la Inspecció, caldrà autorització escrita de l'Alcalde i
per delegació seva del/de la Tinent d'alcalde de l'Àrea d'economia, empresa i
ocupació.

Quan es tracti del domicili constitucionalment protegit de l'obligat tributari,
caldrà autorització judicial.

3. Els obligats tributaris han d'atendre la Inspecció i li han de prestar la
col·laboració deguda en el desenvolupament de les seves funcions.

L'obligat tributari que sigui requerit per la Inspecció ha de personar-se, ell
mateix o mitjançant representant, en el lloc, dia i hora assenyalats per a la pràctica
de les actuacions, i ha d'aportar o tenir a disposició de la Inspecció la
documentació i altres elements sol·licitats.
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Excepcionalment i de manera motivada, la Inspecció pot requerir la
compareixença personal de l'obligat tributari quan la naturalesa de les actuacions a
realitzar així ho requereixi.

4. El pla d'inspecció, que s'integra en el Pla de control tributari a què es
refereix l'article 88è d'aquesta Ordenança, comprèn les estratègies i objectius
generals de les actuacions inspectores i es concreta en programes sobre sectors
econòmics, àrees d'activitat, supòsits de fet i d'altres, d'acord amb els quals els
òrgans inspectors han de desenvolupar la seva activitat. Aquest pla s'aprova pel
gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda i té caràcter reservat.

5. Les funcions, facultats i actuacions de la Inspecció s'han d'ajustar a la Llei
general tributària, al Reglament de desenvolupament i a totes les altres
disposicions que hi siguin d'aplicació.

6. Els funcionaris que realitzen funcions d'Inspecció són considerats agents de
l'autoritat i han d'acreditar la seva condició, si són requerits per a fer-ho, fora de
les oficines públiques.

Les autoritats públiques han de prestar la protecció i l'auxili necessari als
funcionaris per a l'exercici de les funcions d'inspecció.

7. Un cop finalitzades l'entrada i reconeixement judicialment autoritzats, es
comunicarà, a l'òrgan jurisdiccional que les va autoritzar, les circumstàncies,
incidències i resultats.

Art. 107è. Procediment d'inspecció. 1. El procediment d'inspecció té per

objecte comprovar i investigar el compliment de les obligacions tributàries i
procedir, si s'escau, a la regularització de la situació tributària de l'obligat,
mitjançant la pràctica de les liquidacions que corresponguin.

2. El procediment pot iniciar-se d'ofici, mitjançant comunicat a l'obligat
tributari amb la informació sobre la naturalesa i l'abast de les actuacions. Les

actuacions del procediment d'inspecció poden tenir caràcter general o parcial,
d'acord amb l'article 148è de la Llei general tributària. Tot obligat tributari, quan

sigui objecte d'inspecció de caràcter parcial, pot sol·licitar que aquesta inspecció
tingui caràcter general respecte del tribut i períodes afectats.

3. Les actuacions del procediment d'inspecció han de concloure en el termini
de 12 mesos comptats des de la data de la notificació de l'inici del procediment a

l'obligat tributari. Aquest termini podrà ampliar-se per un altre període no superior
a 12 mesos, en els supòsits previstos a l'article 150è, apartats Ir i 4t de la Llei
general tributària.

L'incompliment d'aquest termini, així com la intermpció injustificada del
procediment inspector durant més de 6 mesos per causes no imputables a l'obligat
tributari, no produeix la caducitat del procediment, però té els efectes establerts a
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l'article 150è, apartat 2n de la Llei general tributària i a l'article 184è, apartat 6è del
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i
de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.

4. S'entenen finalitzades les actuacions del procediment d'inspecció en la data
en la qual es notifiqui o s'entengui notificat l'acte administratiu que resulti de les
actuacions.

5. Les actuacions de la Inspecció es documenten en comunicacions,
diligències, informes i actes.

Art. 108è. Actes d'Inspecció. 1. Les actes són els documents públics que

estén la Inspecció amb la finalitat de recollir els resultats de les actuacions
inspectores de comprovació i investigació. Poden proposar la regularització de la
situació tributària o declarar-la correcta.

2. Les actes tenen naturalesa de documents públics i fan prova dels fets que en

motiven la formalització, llevat que s'acrediti el contrari. Els fets acceptats per

l'obligat tributari es presumeixen certs i només podran rectificar-se mitjançant
prova que hagi existit error de fet.

Les actes d'inspecció no poden ser objecte de recurs o reclamació
economicoadministrativa, sense perjudici dels que procedeixin contra les
liquidacions tributàries que en resultin.

3. A efectes de la seva tramitació, les actes es classifiquen en actes amb acord,
actes de conformitat i actes de disconformitat.

4. Es pot estendre acta amb acord en els supòsits següents:
a) Quan per a l'elaboració de la proposta de regularització hagi de concretar-

se l'aplicació de conceptes jurídics indeterminats.
b) Quan resulti necessària l'apreciació dels fets determinants per a la

correcta aplicació de la norma al cas concret.
c) Quan sigui necessari efectuar estimacions, valoracions o mesuraments de

dades, elements o característiques rellevants per a l'obligació tributària, que no es

puguin quantificar de forma certa.
En aquests supòsits, l'Administració tributària municipal, mitjançant un acord

amb el subjecte tributari, previ a la liquidació del deute tributari, pot concretar
aquella aplicació, l'apreciació d'aquells fets o l'estimació, valoració o mesurament.

Tanmateix, per subscriure un acta amb acord és necessari, d'una banda,
l'autorització de l'Inspector en cap, i d'altra, garantir el cobrament de les quantitats
que puguin derivar-se de l'acta mitjançant la constitució d'un dipòsit, aval solidari
d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d'assegurança de
caució, de quantia suficient per garantir el cobrament de les quantitats que puguin
derivar-se de l'acta.
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Confirmades les propostes, el dipòsit realitzat s'aplica al pagament d'aquestes
quantitats. Si s'ha presentat aval o certificat d'assegurança de caució, l'ingrés s'ha
de realitzar en el termini establert a l'apartat 1, lletra b), de l'article 43è d'aquesta
Ordenança o en el termini o terminis fixats a l'acord d'ajornament o fraccionament
que l'Administració tributària municipal hagués atorgat amb les referides garanties
i que l'obligat al pagament hagués sol·licitat amb anterioritat a la finalització del
termini establert a l'esmentat apartat de l'article 43è d'aquesta Ordenança.

La tramitació de les actes amb acord i les limitacions pel que fa a la revisió de
la liquidació o la sanció derivades de l'acord són les establertes a l'article 155è de
la Llei general tributària.

5. Tractant-se de les actes de conformitat o de disconformitat, amb caràcter

previ a la signatura de l'acta, s'ha de concedir audiència a l'interessat perquè
al·legui allò que convingui al seu dret.

Quan l'obligat tributari o el seu representant manifestin la seva conformitat
amb la proposta de regularització que formuli la Inspecció, s'ha de fer constar
expressament aquesta circumstància en l'acta.

Quan l'obligat tributari o el seu representant manifestin la seva disconformitat
amb la proposta de regularització i de liquidació contingudes a l'acta o es neguin a
subscriure-la o no compareguin en la data assenyalada per a la seva signatura, s'ha
d'estendre acta de disconformitat amb constància d'aquestes circumstàncies i s'hi
ha d'adjuntar l'informe de l'inspector, exposant els fonaments de dret en què es
recolza la proposta de regularització. L'obligat tributari pot formular al·legacions,
dins del termini de 15 dies, des de la data en què s'hagi estès l'acta o des de la seva

notificació, davant l'inspector en cap, el qual ha de resoldre sobre la liquidació que
procedeixi.

Art. 109è. Aplicació del mètode d'estimació indirecta. 1. En cas que el
règim d'estimació indirecta de bases tributàries resulti aplicable, la Inspecció
d'Hisenda Municipal ha d'annexar a les actes incoades per regularitzar la situació
tributària dels subjectes passius, un informe raonat sobre:

a) Les causes determinants de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.
b) La situació de la comptabilitat i dels registres obligatoris de l'obligat

tributari.

c) La justificació dels mitjans escollits per determinar-ne les bases.
d) Els càlculs i les estimacions efectuats d'acord amb els punts anteriors.
2. L'aplicació del règim d'estimació indirecta no requereix cap acte

administratiu previ que el declari, però en els recursos i les reclamacions que
s'interposin contra els actes i liquidacions resultants pot plantejar-se la procedència
de l'aplicació del règim d'estimació indirecta.

3. Les dades, documents o proves relacionats amb les circumstàncies que van
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motivar l'aplicació del mètode d'estimació indirecta únicament poden ser tinguts
en compte en la regularització o en la resolució dels recursos o reclamacions que

s'interposin contra la regularització en els supòsits següents:
a) Quan s'aportin amb anterioritat a la proposta de regularització. En aquest

cas, el període transcorregut des de l'apreciació de les esmentades circumstàncies
fins a l'aportació de les dades, documents o proves no s'ha d'incloure en el còmput
del termini de resolució del procediment inspector.

b) Quan l'obligat tributari demostri que les dades, documents o proves

presentats amb posterioritat a la proposta de regularització van ser d'impossible
aportació al procediment. En aquest cas, s'ha d'ordenar la retroacció de les
actuacions al moment en què es van apreciar les esmentades circumstàncies.

Art. 110è. Conflicte en l'aplicació de la norma tributària. 1. S'ha
d'entendre que existeix conflicte en l'aplicació de la norma tributària quan s'eviti
totalment o parcialment la realització del fet imposable o es redueixi la base o el
deute tributari mitjançant actes o negocis, els quals siguin notòriament artificiosos
0 impropis per a la consecució del resultat obtingut i dels quals no resultin altres
efectes jurídics o econòmics diferents de l'estalvi fiscal i dels efectes que

s'haguessin obtingut amb els actes o negocis usuals o propis.
2. Quan la Inspecció estimi que poden concórrer les circumstàncies

assenyalades per a la declaració del conflicte, ho ha de comunicar a l'interessat
per tal que, en el termini de 15 dies, presenti al·legacions i aporti o proposi les
proves que consideri escaients.

Rebudes les al·legacions i practicades les proves, s'ha de remetre tot
l'expedient a una Comissió consultiva, l'informe favorable és necessari per a la
declaració del conflicte. Aquesta Comissió està constituïda per dos membres del
Consell Tributari, un dels quals actua com a president, i per dos representats de
l'Institut Municipal d'Hisenda.

3. A l'informe preceptiu per a la declaració del conflicte en aplicació de la
norma tributària a què fa referència l'apartat anterior, li és d'aplicació el que

disposa l'article 159è de la Llei 58/2003, general tributària, i l'article 194è del
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció
tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments
d'aplicació dels tributs.

70



Ordenança fiscal general

Capítol IX

ACTUACIONS I PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ

Secció la: Normes generals

Art. 111è. Disposició general. 1. La gestió recaptatòria de la Hisenda
municipal consisteix en l'exercici de la funció administrativa conduent al
cobrament dels deutes i sancions tributàries i altres recursos municipals de
naturalesa pública que hagin de satisfer els obligats al pagament.

A aquests efectes, tots els crèdits de naturalesa pública municipal es
denominen deutes i es consideren obligades al pagament les persones o entitats a
les quals l'Administració tributària municipal exigeix l'ingrés de la totalitat o part
d'im deute.

2. La gestió recaptatòria pot realitzar-se en període voluntari o executiu.
3. El procediment recaptatori només se suspèn per les raons i en els casos

expressament previstos en la llei.

Art. 112è. Paralització cautelar. 1. L'Administració tributària municipal pot
paralitzar les actuacions recaptatòries en els casos següents:

a) Quan se sol·liciti una compensació de deutes.
b) Quan se sol·licitin ajornaments o fraccionaments.
c) Durant la tramitació dels procediments concursáis.
d) Quan se sol·liciti una condonació.
e) Quan se sol·liciti una suspensió.
2. L'Administració tributària municipal, en el supòsit de resoldre la

procedència del procediment de cobrament, ha de liquidar els interessos de demora
establerts a l'article 14è.

Art. 113è. Competència per al cobrament. 1. Els òrgans de l'Administració
tributària municipal són els òrgans que tenen competència per cobrar els deutes, la
gestió dels quals tenen atribuïda.

2. Són entitats col·laboradores en la recaptació municipal les entitats de crèdit i
d'estalvi que l'Ajuntament autoritzi per a exercir aquesta col·laboració.

3. Els cobraments practicats per òrgans, entitats o persones no competents no
alliberen de l'obligació de pagament, sense exclusió de les responsabilitats de tota
mena en què el perceptor no autoritzat pot incórrer. L'Ajuntament no assumeix cap

responsabilitat en els casos d'usurpació de la funció recaptatòria.
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Secció 2a: Mitjans de pagament

Art. 114è. Pagament en efectiu i enumeració de mitjans de pagament. 1. El
pagament dels deutes i sancions tributàries, així com d'altres ingressos de dret
públic, que s'hagi de realitzar en efectiu podrà efectuar-se en diners de curs legal.

Així mateix, es podrà realitzar per algun dels següents mitjans de pagament,
amb els requisits i condicions que per a cadascun d'ells s'estableixi en aquesta
ordenança:

a) Xec.
b) Domiciliació bancària.
c) Targeta bancària de crèdit i dèbit.
d) Transferència bancària.
e) Qualsevol altre que s'autoritzi per l'òrgan municipal competent.
2. El pagament en espècie només s'admet quan la llei ho permet i, en tot cas,

restringit als béns integrants del patrimoni historicoartístic.
3. El pagament telemàtic dels tributs, preus públics i altres recursos de naturalesa

pública es podrà fer mi^ançant targeta de crèdit o càrrec al compte corrent, d'acord amb
l'annex li II de l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica.

4. El pagament en efectiu d'un deute s'entén fet, als efectes alliberadors, en la data
en què es fa l'ingrés del seu import a les caixes dels òrgans competents previstos a
l'article 113è de la present Ordenança.

No obstant això, quan el pagament es realitza a través d'alguna de les entitats
col·laboradores autoritzades, el lliurament a l'obligat tributari del justificant de
l'ingrés l'allibera des de la data que es consigni en el justificant i per l'import
assenyalat. Des d'aquell moment, i per l'import corresponent, resta l'entitat
col·laboradora obligada davant l'Administració tributària municipal, excepte que

pugui provar-se de forma fefaent la inexactitud de la data o de l'import que consti
en la validació del justificant.

5. En el document justificatiu de l'ingrés emès per l'Administració tributària
municipal o entitat col·laboradora sempre han de quedar enregistrades la data i la
referència del pagament autoritzat.

Art. 115è. Xecs. 1. Els xecs per satisfer un deute han de complir, a més dels
requisits generals exigits per la legislació mercantil, les característiques següents:

a) Ser nominatius a favor de l'Ajuntament de Barcelona i barrats.
b) Estar enregistrats o certificats per l'entitat emissora, en data i forma.
c) Tenir consignat el nom i cognoms del signant, i el nom de la persona

jurídica, si s'escau. En cas que el xec sigui estès per mitjà d'un apoderat, el nom
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complet del titular del compte corrent o llibreta d'estalvi ha de figurar en

avantsignatura.
2. L'obligat al pagament resta alliberat per l'import satisfet, quan el xec es faci

efectiu. En aquest supòsit, té efectes des de la data en què hagi tingut entrada en la
caixa corresponent.

Art. 116è. Domiciliació bancària. 1. L'obligat al pagament pot ordenar la
domiciliació de rebuts de caràcter periòdic en un compte del qual és titular o en un

compte d'un altre titular que, no essent l'obligat, autoritzi el pagament.
2. La domiciliació s'ha d'ajustar als requisits següents:
a) Els rebuts de cobrament periòdic es poden domiciliar fins 2 mesos abans

de l'inici del període voluntari de cobrament.
b) La sol·licitud de domiciliació es pot formalitzar de les maneres següents:

Mitjançant comunicació via telemática al portal de tràmits del web
municipal.
Mitjançant comunicació telefònica als serveis municipals d'atenció al
ciutadà i a través del número de telèfon indicat al calendari del
contribuent.

Mitjançant presentació de l'imprès facilitat a tal efecte a la seu de
l'Institut Municipal d'Hisenda o Districtes municipals.

c) La domiciliació ha de ser ordenada a través d'entitats financeres inscrites
en els registres oficials i autoritzades per operar a l'Estat.

d) Respecte als rebuts de cobrament periòdic, la domiciliació té una validesa
indefinida, mentre l'ordenant no n'indiqui l'anul·lació o el trasllat a un altre compte
0 entitat i ho posi en coneixement de l'Institut Municipal d'Hisenda pels mitjans
indicats a l'apartat b).

e) Anualment, en el calendari de cobrament, que es publica al Butlletí Oficial
de la Província, s'inclouran les dates en què es farà el càrrec dels rebuts de
cobrament periòdic domiciliats.

3. Els pagaments s'entenen realitzats en la data de càrrec en compte de la
domiciliació, el rebut justificant de l'ingrés és el que expedeix l'entitat financera
en què es trobi domiciliat el pagament. Aquest justificant no tindrà validesa en el
cas que l'obligat al pagament hagi donat ordre de devolució del rebut domiciliat a
l'entitat financera.

Quan per motius no imputables a l'obligat al pagament no es realitzi el càrrec
en compte dels rebuts domiciliats o es realitzi fora de termini, no se li exigiran ni
recàrrecs, ni interessos de demora, ni sancions, sense perjudici dels interessos de
demora que, en el seu cas, correspongui liquidar i exigir a l'entitat responsable de
la demora en l'ingrés.
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4. L'Administració tributària municipal procedirà a la recaptació dels rebuts
domiciliats impagats per la via de constrenyiment. L'impagament reiterat dels
rebuts domiciliats origina la baixa de la domiciliació.

5. Els obligats tributaris següents que tinguin domiciliat el pagament dels
rebuts de venciment periòdic dels impostos sobre béns immobles i sobre vehicles
de tracció mecànica, gaudiran d'una bonificació del 2% de la quota municipal:

a) En el cas de l'impost sobre béns immobles, els obligats tributaris que siguin
persones fisiques.

b) En el cas de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, tots els obligats
tributaris, tant si són persones fisiques com jurídiques.

Gaudiran d'aquesta bonificació totes les domiciliacions comunicades a
l'Ajuntament fins un mes abans de la data d'inici de cobrament del padró
corresponent. Si es comuniquen durant el període de cobrament del padró, es farà
un únic càrrec en compte sense aplicar cap bonificació.

6. En el supòsit de rebuts domiciliats impagats es perd la bonificació
corresponent a aquests rebuts.

Art. 117è. Domiciliacions durant el període voluntari. Si se sol·licita la
domiciliació de rebuts de cobrament periòdic durant el període voluntari de
cobrament, s'ha d'efectuar el càrrec en el compte corrent bancari o d'estalvi en les
dates assenyalades al calendari de cobraments, restant domiciliats els rebuts a
partir del període anual següent. Finalitzat el període voluntari de cobrament dels
rebuts no domiciliats, qualsevol sol·licitud de domiciliació produeix efectes a

partir de l'any següent a la presentació.

Art 118è. Pagament amb targeta de crèdit i dèbit. 1. El portal de tràmits de la
pàgina web de l'Ajuntament, com també el calendari de cobraments que es publica
cada any al Butlletí Oficial de la Província, han d'indicar per a cada exercici quines
targetes es poden utilitzar per fer el pagament.

2. Es pot fer efectiu el pagament amb targeta de crèdit i dèbit per Internet,
mitjançant trucada als telèfons municipals d'atenció ciutadana i a les oficines
d'atenció al ciutadà.

3. L'obligat tributari resta alliberat del deute tributari només en el cas que el
pagament per targeta sigui autoritzat per l'intermediari financer, llevat dels casos
en què el titular de la targeta hagi donat ordre de retrocessió del pagament a la seva
entitat financera, seguint els protocols establerts per aquests casos pels
intermediaris financers.

No s'admet la retrocessió en els casos en què el titular de la targeta sigui
coincident amb el del deute tributari.
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4. En el cas de pagament amb targeta efectuat per telèfon i per Internet sense

signatura digital, l'Ajuntament sempre pot requerir al seu titular la conformitat
amb el pagament.

5. S'estableix un límit màxim de 3.000€ per rebut per poder fer ús d'aquest
mitjà de pagament.

Art. 119è. Transferència bancària. 1. Serà admissible el pagament
mitjançant transferència bancària a algun dels comptes municipals únicament en

aquells supòsits que els òrgans municipals competents ho comuniquin
expressament a l'obligat al pagament.

2. Han de reunir els requisits següents:
a) Ser nominatives a favor de lAjuntament de Barcelona i abonables en els

comptes corrents en què lAjtmtament consti com a únic titular i únicament en

aquells supòsits en què els òrgans municipals competents així ho comuniquin a

l'obligat al pagament.
b) Ser ordenades a través d'entitats financeres inscrites en els registres

oficials i autoritzades per operar a l'Estat.
c) Ser datades en el mateix dia de l'ordre.
d) Tenir especificats el concepte o conceptes del deute a què corresponen

mitjançant, si és possible, el número de rebut.
e) Tenir consignats el nom i cognoms complerts i el NIF de l'ordenant i el

nom de la persona jurídica, si s'escau.
f) Simultàniament, i per correu certificat, l'ordenant ha de trametre de les

declaracions, liquidacions o notificacions que pertoquin, amb expressió de la data
de la transferència, l'import i l'entitat bancària intermediària en l'operació.

3. Efectuada l'entrada de l'import corresponent en l'entitat que presti el servei
de caixa, i també la declaració o la notificació de la liquidació que l'origina,
l'Administració tributària municipal ha de tomar a l'obligat al pagament la
declaració amb la diligència de pagament o l'exemplar de la notificació amb el
document acreditatiu d'aquest pagament.

4. Les comissions bancàries o despeses que origina l'ús d'aquest mitjà de
pagament han de ser sempre a càrrec de l'obligat al pagament.

5. L'obligat al pagament restarà alliberat en el moment en què l'import
corresponent hagi tingut entrada a l'entitat que, en el seu cas, presti el servei de
caixa, sempre i quan hagi complert els requisits enumerats a les lletres a) i f) de
l'apartat 1.

6. L'Administració municipal establirà, si s'escau, les condicions per a utilitzar
aquest mitjà de pagament per via telemática.
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Secció 3a: Ajornament i fraccionament delpagament

Art. 120è. Competència i terminis. 1. Es pot ajornar o fraccionar el pagament
dels deutes tributaris i altres de naturalesa pública la titularitat dels quals
correspongui a l'Ajuntament, d'acord amb el que preveuen els articles 65è i 82è de
la Llei general tributària.

2. Un cop liquidat i notificat el deute, l'Institut Municipal d'Hisenda pot ajomar
o fraccionar el pagament, fins al termini màxim de 5 anys, després de la petició
prèvia dels obligats, quan la seva situació econòmica financera els impedeixi
transitòriament fer el pagament dels seus deutes.

3. En tot cas, les quantitats el pagament de les quals s'ajorni o fraccioni han de
meritar l'interès de demora. Això no obstant, quan es garanteix el deute en la seva
totalitat mitjançant un aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o mitjançant un certificat d'assegurança de caució, l'interès de demora
exigible és l'interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.

4. No s'exigeix interès de demora en els acords d'ajomament o fraccionament
de pagament de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva domiciliats,
ni en els que se sol·licitin en període voluntari, sempre que es domiciliï els futurs
exercicis i quan el pagament es produeixi en el mateix exercici de la seva
meritació, en les dates indicades al calendari de cobraments.

5. L'òrgan competent per a concedir els ajornaments i fraccionaments és el
gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Art. 121è. Sol·licitud. 1. Les sol·licituds d'ajomament o fraccionament dels
deutes tributaris i altres de dret públic es poden presentar a l'Institut Municipal
d'Hisenda en el període voluntari d'ingrés o, si aquest ha finalitzat, en el període
executiu.

La presentació d'una sol·licitud d'ajomament o fraccionament en període
voluntari impedeix l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interès de
demora en els termes de l'article 120è d'aquesta Ordenança. Les sol·licituds
d'ajomament o fraccionament en període executiu es poden presentar fins al
moment en què es notifiqui a l'obligat l'acord d'alienació dels béns embargats.

2. Les sol·licituds d'ajomament o fraccionament han de contenir,
necessàriament, les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número
d'identificació fiscal i domicili fiscal del sol·licitant i, si s'escau, de la persona que

el representi.
b) Identificació del deute tributari l'ajomament o fraccionament del qual se

sol·licita, amb indicació de l'import, el concepte, la data de finalització del termini
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d'ingrés en període voluntari o la referència comptable. Quan es tracti de deutes
que s'hagin de satisfer mitjançant autoliquidació, s'hi ha d'adjuntar el model oficial
de l'autoliquidació degudament formalitzat.

c) Terminis i condicions de l'ajomament o fraccionament que se sol·licita.
d) Causa que motiva la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.
e) Garantia que s'ofereix conforme el que disposa l'article 82è de la Llei

general tributària.
f) Ordre de domiciliació bancària, indicant el número de codi de compte

client i les dades identificatives de l'entitat de crèdit que hagi d'efectuar el càrrec
en compte.

g) Lloc, data i signatura del sol·licitant.
3. A la sol·licitud d'ajomament o fraccionament s'ha d'acompanyar la

documentació a què fan referència els paràgrafs de l'article 46è del Reial Decret
939/2005, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

Art. 122è. Inadmissíó de sol·licituds d'ajornament i fraccionament. 1.
No s'admeten les sol·licituds d'ajomament i fraccionament en els supòsits
següents:

a) Quan el deute hagi de ser declarat mitjançant autoliquidació i aquesta no
ha estat presentada amb anterioritat o conjuntament amb la sol·licitud
d'ajomament o firaccionament.

b) Quan l'autoliquidació ha estat presentada havent-se iniciat amb
anterioritat un procediment de comprovació o investigació que hagi quedat suspès
per haver passat el "tant de culpa" a la jurisdicció competent, o per haver estat
remès l'expedient al Ministeri Fiscal per concórrer algun dels supòsits regulats a
l'article 305è del Codi penal, sempre que la sol·licitud d'ajomament o

fraccionament es refereixi a conceptes o períodes objecte de l'esmentat
procediment de comprovació o investigació.

En aquells supòsits en els quals la concurrència de les circumstàncies previstes
en aquest paràgraf es posi de manifest una vegada iniciada la tramitació de la
sol·licitud d'ajomament o fraccionament, aquesta última resta sense efecte de
forma automàtica, i s'ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l'òrgan jurisdiccional
la presentació de l'esmentada sol·licitud.

2. La presentació de sol·licituds d'ajomament o fraccionament que siguin
reiteració d'altres anteriors que han estat objecte de denegació prèvia implica la
seva inadmissió quan no continguin modificacions substancials respecte de la
sol·licitud prèviament denegada i, en particular, quan l'esmentada reiteració tingui
per finalitat dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la gestió
recaptatòria.
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3. La inadmissió implicarà que la sol·licitud d'ajornament o fraccionament es
tingui per no presentada a tots els efectes.

4. Contra I'acord d'inadmissió es pot interposar recurs.

Art. 123è. Procediment. 1. L'Institut Municipal d'Hisenda ha de comprovar
les sol·licituds presentades i ha de requerir, si s'escau, la documentació
complementària adient.

2. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds d'ajomament i fraccionament és
de 6 mesos. Transcorregut aquest termini sense que hagin estat resoltes de manera
expressa, les sol·licituds s'han d'entendre desestimades, als efectes d'interposar el recurs
corresponent o esperar la resolució expressa.

3. Quan la sol·licitud de fraccionament es presenti en període voluntari, si al
final d'aquest termini està pendent de resolució, no s'ha de dictar la provisió de
constrenyiment.

Quan es presenti en període executiu, s'han de suspendre cautelarment les
actuacions de cobrament fins a la resolució de la sol·licitud.

4. L'atorgament d'un fraccionament no pot comportar la devolució d'ingressos
ja recaptats, els quals tindran sempre la consideració de primer pagament a compte.

Art. 124è Garanties. 1. Com a regla general, el sol·licitant ha d'oferir una

garantia de pagament en forma d'aval prestat per bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per a operar en
tot l'Estat.

2. Quan es justifiqui la impossibilitat d'obtenir l'aval esmentat, l'interessat pot
oferir com a garanties de pagament les següents:

a) Una hipoteca immobiliària.
b) Una hipoteca mobiliària.
c) Una penyora, amb o sense desplaçament, només per a fraccionaments de

deutes en període executiu.
d) Un aval personal i solidari de dos contribuents de reconeguda solvència,

quan el deute no superi els 24.000 €.
3. No s'ha d'exigir cap garantia quan el sol·licitant sigui una Administració

pública.
4. La garantia ha de cobrir l'import del deute en període voluntari i dels

interessos de demora que es prevegi que es mentaran, incrementats tots dos
conceptes en un 25%.

5. En els fraccionaments es poden constituir garanties parcials i independents
per a cadascun dels terminis.

6. La suficiència econòmica i jurídica de les garanties s'ha d'apreciar de
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conformitat amb allò que estableix l'article 48è apartat 4t del Reglament general de
recaptació.

7. La vigència de la garantia constituïda mitjançant aval o certificat
d'assegurança de caució ha d'excedir si més no en 6 mesos al venciment del
termini o terminis garantits.

Art. 125è. Aval. Les garanties instrumentades mitjançant aval han de reunir
els requisits següents:

a) L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia
expressa dels beneficis d'excussió i a pagar al primer requeriment de l'Institut
Municipal d'Hisenda.

b) L'aval ha de ser de durada indefinida^ i restarà vigent fins la cancel·lació
del deute.

c) L'aval s'ha de constituir davant fedatari públic.
d) El nom, cognoms i NIF de la persona avalada han de coincidir amb els del

titular del deute fi-accionat. El beneficiari de l'aval ha d'ésser l'Ajuntament de
Barcelona.

e) Els avals bancaris han d'estar inscrits al registre oficial d'avals de l'entitat
avaladora.

Art. 126è. Garanties no dineràries. 1. En els supòsits de garantia real no

dinerària, cal indicar, en paràgrafs separats i diferenciats, la naturalesa, les
característiques, la valoració, la descripció jurídica i, segons sigui procedent, la
descripció física, tècnica, econòmica i comptable dels béns aportats en garantia,
amb el detall suficient perquè pugui ser examinada i, si s'escau, constituïda, sense
altres aclariments, modificacions o ampliacions. S'han d'adjuntar els documents
que fonamentin les indicacions de l'interessat i, en especial, una valoració dels
béns oferts en garantia, feta per professionals o empreses, especialitzats i
independents.

2. En els casos en què la garantia sigui una penyora sense desplaçament, el seu
titular en serà nomenat dipositari amb els efectes previstos a la normativa vigent.

Art. 127è. Dispensa de garanties. 1. No s' exigeix garantia quan l'import dels
deutes l'ajomament o fraccionament dels quals se sol·licita és inferior a 24.000 €.

2. En el supòsit que el contribuent demostri de manera fefaent una escassa capacitat
econòmica o solvència patrimonial, es pot tramitar la sol·licitud sense garanties. En
aquest cas, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Declaració responsable que manifesti la impossibilitat d'obtenir un aval
d'una entitat de crèdit o societat de garantia recíproca i de no posseir béns.
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b) Balanç i compte de resultats dels 3 últims anys i informe d'auditoria, en
cas que se'n tingui un.

c) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació amb transcendència
econòmica financera o patrimonial que s'estimi adequada i que justifiqui la
possibilitat de complir l'ajomament o fraccionament sol·licitat.

d) Si el deutor és una persona física, ha d'aportar també, si s'escau:
Full de salari, pensió o prestació social, o certificació negativa de
recepció d'aquests ajuts.
Justificant de l'estat d'atur.

Informe dels serveis socials d'on tingui la residència.

Art. 128è. Procediment en cas de manca de pagament. 1. En els
fraccionaments de pagament concedits, si arribat el venciment de qualsevol dels
terminis no es fes el pagament, s'ha de procedir de la manera següent:

a) Per a la firacció no pagada i els interessos meritats des de l'endemà del
venciment, s'ha d'expedir una nova notificació i s'ha d'establir un termini de pagament
d'l mes. Si no se satisfà l'import notificat en el termini assenyalat, s'han de considerar
vençudes les firaccions pendents, les quals han de ser exigides pel procediment de
constrenyiment, amb execució de la garantia i altres mitjans d'execució forçosa.

b) Si com a conseqüència de l'impagament, es produeix el venciment anticipat
de les fraccions pendents, els interessos corresponents a aquestes fraccions,
prèviament calculats sobre els terminis concedits, han de ser anul·lats i s'han de
liquidar d'acord amb allò previst a l'article 14è d'aquesta Ordenança.

2. En els ajomaments, si no es fa el pagament en la data de venciment del
termini concedit, i la sol·licitud es va presentar en període voluntari, s'ha de
reclamar el deute per la via de constrenyiment; si la sol·licitud es va presentar en

període executiu, s'ha de continuar amb la via de constrenyiment.

Secció 4a: Recaptació en període voluntari

Art. 129è. Anuncis de cobrament. 1. Durant el quart trimestre de cada any,

per acord del gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda s'han d'anunciar en el
Butlletí Oficial de la Província els conceptes tributaris que seran objecte de
cobrament durant l'exercici fiscal següent, per trimestres o altres períodes, amb la
discriminació corresponent de conceptes, dates i sistema recaptatori.

2. L'anunci de cobrament ha d'indicar:

El termini d'ingrés de les liquidacions de cobrament periòdic, que ha de
durar 2 mesos, llevat dels casos en què les lleis estableixin expressament un altre
termini.
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- La modalitat de cobrament utilitzable de les enumerades a l'article 23è

del Reglament general de recaptació.
Els llocs d'ingrés.
L'advertiment que, finalitzat el termini d'ingrés, els deutes exigiran pel

procediment de constrenyiment i es mentaran els corresponents recàrrecs del
període executiu, els interessos de demora i, si s'escau, les costes que es

produeixin.

Art. 130è. Terminis d'ingrés i recàrrecs per declaració extemporània. 1.
S'ha de fer l'ingrés en els terminis assenyalats en l'article 43è d'aquesta Ordenança.

2. El venciment del termini establert per al pagament sense que aquest s'hagi
efectuat determinarà la meritació d'interessos de demora.

3. Els ingressos corresponents a declaracions-liquidacions o autoliquidacions
presentades fora de termini sense requeriment previ, així com les liquidacions
derivades de declaracions presentades fora de termini sense requeriment previ, han
d'incloure els recàrrecs següents;

a) Si l'ingrés es fa en els 3 mesos següents al venciment del termini voluntari
de presentació i ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 5%, amb exclusió dels
interessos de demora i sancions.

b) Si l'ingrés es fa en els 6 mesos següents al venciment del termini
voluntari de presentació i ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 10%, amb exclusió
dels interessos de demora i sancions.

c) Si l'ingrés es fa en els 12 mesos següents al venciment del termini
voluntari de presentació i ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 15%, amb exclusió
dels interessos de demora i sancions.

d) Si l'ingrés es fa passats aquests 12 mesos posteriors al venciment del
termini voluntari de presentació i ingrés, s'hi aplicarà un recàrrec del 20% amb
exclusió de les sancions. Així mateix, en aquests casos s'han d'exigir interessos de
demora pel període transcorregut des de l'endemà de l'acabament del termini dels
12 mesos següents a la finalització del període volimtari de presentació i ingrés,
fins que es produeixi aquesta operació.

4. Quan els obligats tributaris no facin l'ingrés ni presentin sol·licitud
d'ajornament, firaccionament o compensació en el moment de la presentació de la
declaració-liquidació o l'autoliquidació extemporània, aquests recàrrecs seran

compatibles amb els recàrrecs del període executiu previstos a l'article 131è
d'aquesta Ordenança.

5. L'import dels recàrrecs a què es refereix l'apartat 3r anterior es redueix en
un 25% sempre que l'ingrés total de l'import restant del recàrrec es faci en el
termini establert a l'apartat 1, lletra b), de l'article 43è d'aquesta Ordenança, iniciat
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amb la notificació de la liquidació del recàrrec, i sempre que es realitzi l'ingrés
total de l'import del deute resultant de l'autoliquidació extemporània, al temps de
la seva presentació o en el termini establert a l'apartat 1, lletra b), de l'article 43è
d'aquesta Ordenança, respectivament. Així mateix, l'esmentada reducció del 25%
en l'import dels recàrrecs a què es refereix l'apartat 3r s'aplica sempre que es
realitzi l'ingrés en el termini o terminis fixats a l'acord d'ajornament o
fraccionament de l'esmentat deute que l'Administració tributària municipal hagi
atorgat amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat al
pagament hagi sol·licitat al temps de presentar l'autoliquidació extemporània o
amb anterioritat a la finalització del termini establert a l'apartat 1, lletra b), de
l'article 43è d'aquesta Ordenança, iniciat amb la notificació de la liquidació
resultant de la declaració extemporània.

L'import de la reducció practicada d'acord amb allò establert en aquest apartat
s'exigeix sense cap més requisit que la notificació a l'interessat, quan no s'hagin
efectuat els ingressos a què es refereix el paràgraf anterior en els terminis
previstos, inclosos els corresponents als acords d'ajornament o fraccionament.

Secció 5a: Recaptació en període executiu

Art. 131è. Iniciació del període executiu. 1. El període executiu s'inicia:
a) Per al cas dels deutes liquidats i notificats per l'Administració tributària

municipal, el dia següent al del venciment del termini de pagament en període
voluntari, sense que hagin estat ingressats.

b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaracions-liquidacions o
autoliquidacions presentades sense practicar el corresponent ingrés, quan acabi el
termini fixat en l'article 43è d'aquesta Ordenança o, si aquest termini s'ha
exhaurit, el dia següent a la presentació de l'autoliquidació.

2. Una vegada començat el període executiu, l'Administració tributària
municipal ha de dur a terme la recaptació dels deutes liquidats o autoliquidats a
què es refereix l'apartat anterior pel procediment de constrenyiment sobre el
patrimoni de l'obligat al pagament.

3. L'inici del període executiu determina la meritació de tres tipus de recàrrecs:
a) El recàrrec executiu del 5%, que s'aplica quan la totalitat del deute tributari

no ingressat en període voluntari se satisfaci abans de la notificació de la provisió
de constrenyiment.

b) El recàrrec de constrenyiment reduït del 10%, que s'aplica quan la totalitat
del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec se satisfacin abans de
la finalització del termini atorgat per al pagament del deute contret previst a

l'article 43è.4 d'aquesta Ordenança.
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c) El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%, que s'aplica quan no
concorrin les circumstàncies previstes a les lletres a) i b).

4. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de
demora meritats des de l'inici del període executiu. Quan resulti exigible el
recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït no s'exigiran els esmentats
interessos de demora.

Art. 132è. Iniciació del procediment de constrenyiment. 1. El procediment
de constrenyiment s'inicia mitjançant una provisió de constrenyiment, dictada pel
gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda. La provisió de constrenyiment és l'acte
de l'Administració tributària que ordena l'execució contra el patrimoni de l'obligat
al pagament.

2. La provisió de constrenyiment ha de contenir:
a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número

d'identificació fiscal i domicili de l'obligat al pagament.
b) Concepte, import del deute i període al qual correspon.

c) Indicació expressa que el deute no ha estat satisfet, d'haver finalitzat el
corresponent termini d'ingrés en període voluntari i de l'inici de la meritació dels
interessos de demora.

d) Liquidació del recàrrec del període executiu.
e) Requeriment exprés perquè s'efectuï el pagament del deute, inclòs el

recàrrec de constrenyiment reduït, en el termini de l'apartat 4t de l'article 43è
d'aquesta Ordenança.

f) Advertiment que, en cas de no efectuar l'ingrés de l'import total del deute
pendent en l'esmentat termini, inclòs el recàrrec de constrenyiment reduït del 10%,
es procedirà a l'embargament dels seus béns o a l'execució de les garanties
existents per al cobrament del deute, amb inclusió del recàrrec de constrenyiment
del 20% i dels interessos de demora que s'acreditin fins la data de cancel·lació del
deute.

g) Data d'emissió de la provisió de constrenyiment.

Art. 133è. Notificació de la provisió de constrenyiment. 1. En la notificació
de la provisió de constrenyiment han de constar, com a mínim, les dades següents:

a) Lloc d'ingrés del deute i del recàrrec.
b) Repercussió de les costes del procediment.
c) Possibilitat de sol·licitar ajomament o fi-accionament de pagament.
d) Indicació expressa que la suspensió del procediment es produirà en els

casos i condicions previstos a la normativa vigent.
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e) Recursos que procedeixin contra la provisió de constrenyiment, òrgans
davant els quals es puguin interposar i termini per a la seva interposició.

2. La manca de notificació de la provisió de constrenyiment, és motiu
d'impugnació dels actes que es produeixin en el decurs del procediment executiu.

Art. 134è. Oposició a la provisió de constrenyiment. Contra la provisió de
constrenyiment només són admissibles els motius d'oposició següents;

a) Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
h) Sol·licitud d'ajomament, fraccionament o compensació en període

voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
c) Falta de notificació de la liquidació.
d) Anul·lació de la liquidació.
e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que

impedeixi la identificació del deutor o del deute objecte de constrenyiment.

Art. 135è. Conservació d'actuacions. 1. Quan es declari la nul·litat de
determinades actuacions del procediment de constrenyiment s'ha de disposar la
conservació de les no afectades per la causa de nul·litat.

2. L'anul·lació dels recàrrecs o altres components del deute tributari diferents
de la quota o de les sancions, no afecta la validesa de les actuacions realitzades en
el decurs del procediment de constrenyiment respecte els components del deute
tributari o sancions no anul·lats.

Art. 136è. Acumulació de deutes. L'Institut Municipal d'Hisenda pot
acumular, a fi de seguir un mateix procediment d'embargament, els deutes d'un
mateix deutor incursos en via de constrenyiment.

Això no obstant, quan les necessitats del procediment ho exigeixin es podrà
procedir a la segregació dels deutes acumulats.

Art. 137è. Costes del procediment. El deutor ha de satisfer les costes del
procediment de constrenyiment.

A més de les enumerades a l'article 113è del Reglament general de recaptació,
les despeses de notificació tenen la consideració de costes del procediment, perquè
són despeses que la mateixa execució exigeix i requereix.

Art. 138è. Suspensió. 1. El procediment de constrenyiment s'inicia i s'impulsa
d'ofici en tots els seus tràmits i només se suspèn com a conseqüència de la
presentació d'un recurs i la prestació d'alguna de les garanties previstes a l'article
190è d'aquesta Ordenança.
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2. No s'ha de presentar cap garantia quan l'interessat demostri que s'ha produït en

perjudici seu, error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute o que
ha estat ingressat, condonat, compensat o suspès o que ha prescrit el dret de
l'Administració a exigir-ne el pagament.

Art. 139è. Execució de garanties. Si el deute es troba garantit mitjançant un

aval, una penyora, una hipoteca o qualsevol altra garantia personal o real i resulta
no pagat en el termini corresponent, s'ha de procedir, en primer lloc, a executar la
corresponent garantia, a través del procediment de constrenyiment, establert a
l'article 74è del Reglament general de recaptació.

Art. 140è. Embargament de béns. 1. Transcorregut el termini fixat en la
provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés requerit, el gerent de
l'Institut Municipal d'Hisenda ha d'ordenar l'embargament de béns i drets, amb
respecte sempre al principi de proporcionalitat, en quantitat suficient per a cobrir
l'import del deute no ingressat, els recàrrecs del període executiu, els interessos i
les costes del procediment de constrenyiment.

2. A requeriment dels serveis de recaptació, l'obligat tributari ha de facilitar
una relació dels béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per
cobrir l'import del deute tributari.

Art. 141è. Quantia i prelació de béns a embargar. 1. Si l'Administració
tributària municipal i l'obligat al pagament no han acordat un altre ordre diferent,
s'han d'embargar els béns de l'obligat tenint en compte la facilitat més gran de la
seva alienació i l'onerositat menor d'aquesta operació per a l'obligat.

2. Si els criteris anteriors són d'aplicació impossible o molt difícil, els béns
s'han d'embargar en l'ordre següent:

a) Diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit.
b) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a Tacte o a curt termini.
c) Sous, salaris i pensions.
d) Béns immobles.
e) Interessos, rendes i fhiits de tota espècie.
f) Establiments mercantils o industrials.
g) Metalls preciosos, pedres fines, joieria, orfebreria i antiguitats.
h) Béns mobles i semovents.
i) Crèdits, efectes, valors i drets realitzables a llarg termini.
3. Seguint l'ordre anterior, s'han d'embargar successivament els béns i drets

coneguts en aquell moment per l'Administració tributària municipal, fins que

s'entengui que el deute ha quedat cobert. En tot cas, s'han d'embargar en darrer
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lloc els béns per a l'embargament dels quals sigui necessària l'entrada en el
domicili del deutor.

A sol·licitud del deutor, es pot alterar l'ordre de l'embargament si els béns que ell
fixi garanteixen amb la mateixa eficàcia i rapidesa el cobrament del deute que aquells
béns que preferentment haurien de ser embargats, tot això sempre que no es

produeixi cap perjudici contra tercers.
4 No s'han d'embargar els béns o drets declarats inembargables amb caràcter

general per les lleis, ni aquells la realització dels quals s'estimi que resultarien
insuficients per a la cobertura del cost que la realització generaria.

5. Els procediments d'embargament s'han d'efectuar d'acord amb alló que

preveu el Reglament general de recaptació.

Art. 142è. Diligència d'embargament i anotació preventiva. 1. Cada
actuació d'embargament s'ha de documentar en diligència, que s'ha de notificar a
la persona amb qui s'entengui l'esmentada actuació.

Efectuat l'embargament dels béns o drets, la diligència s'ha de notificar a

l'obligat tributari i, si s'escau, al tercer titular, posseïdor o dipositari dels béns si no

s'haguessin dut a terme les actuacions amb ells, com també al cònjuge de l'obligat
tributari quan els béns embargats siguin de guanys, i als seus copropietaris o
cotitulars.

2. Si els béns embargats fossin inscriptibles en un registre públic,
l'Administració tributària municipal té dret que es practiqui l'anotació preventiva
d'embargament en el registre corresponent, en els termes de l'article 170è.2 de la
Llei general tributària.

3. Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius
d'oposició següents:

a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
b) Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.
c) Incompliment de les normes reguladores de l'embargament contingudes a

la Llei general tributària.
d) Suspensió del procediment de recaptació.

Art. 143è. Embargaments de béns o drets en entitats de crèdit o de dipòsit.
1. Quan l'Administració tributària municipal tingui coneixement de l'existència de
fons, valors, títols o altres béns lliurats o confiats a una determinada oficina d'una
entitat de crèdit o una altra persona o entitat dipositària, pot disposar-ne
l'embargament en l'import que procedeixi. En el moment de l'embargament, i
sempre que es tracti de valors, si de la informació subministrada per la persona o
entitat dipositària es dedueix que els existents no són homogenis o que el seu valor
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excedeix de l'import assenyalat del deute, l'òrgan de recaptació ha de concretar
aquells que hauran de quedar travats.

2. Quan els fons o valors es trobin dipositats en comptes a nom de dos o més
titulars, s'ha d'embargar la part corresponent a l'obligat tributari. En cas de
comptes de titularitat indistinta amb solidaritat activa davant el dipositari o de
titularitat conjunta mancomunada, el saldo es presumeix dividit en parts iguals,
llevat que es provi una titularitat material diferent.

3. Quan en el compte afectat per l'embargament es faci habitualment el
cobrament de sous, salaris o pensions, s'han de respectar les limitacions establertes
a la vigent Llei d'enjudiciament civil, mitjançant la seva aplicació sobre l'import
que hagi de considerar-se sou, salari o pensió del deutor. A aquests efectes es
considera sou, salari o pensió, l'import ingressat en l'esmentat compte per aquest
concepte el mes en què es practiqui l'embargament o, si això no és possible, el mes
anterior.

Art. 144è. Alienació dels béns embargats. 1. El gerent de l'Institut Municipal
d'Hisenda ha d'acordar l'alienació dels héns embargats mitjançant subhasta per tal
de cobrir el dèbit perseguit, recàrrec, interessos i costes del procediment, evitant si
fos possible, la venda d'aquells béns de valor notòriament superior al dèbit, sense
perjudici de poder autoritzar l'alienació dels que siguin necessaris.

2. L' acord d'alienació s'ha de notificar a l'obligat al pagament, al seu

cònjuge si es tracta de béns de guanys o de l'habitatge habitual, als creditors
hipotecaris o pignoratius, als copropietaris i dipositaris i, en general, a tota
persona titular de dret inscrit en el registre públic corresponent, amb posterioritat
al dret de l'Ajuntament.

3. L'acord d'alienació únicament pot impugnar-se si les diligències
d'embargament han estat notificades segons allò que disposa l'apartat 3r de
l'article 112è de la Llei general tributària. En aquest cas, contra l'acord d'alienació
només són admissibles els motius d'impugnació contra les diligències
d'embargament a què fa referència l'apartat 3r de l'article 170è de l'esmentada
Llei 58/2003 i l'apartat 3r de l'article 142è de la present Ordenança.

4. L'Administració tributària municipal no pot procedir a l'alienació dels béns
i drets embargats en el curs del procediment de constrenyiment fins que l'acte de
liquidació del deute tributari executat sigui ferm, llevat dels supòsits de força
major, béns alterables i béns en els quals hi hagi un risc de pèrdua imminent de
valor 0 quan l'obligat tributari en sol·liciti de manera expressa l'alienació.

5. La subhasta pública és el procediment ordinari d'alienació dels béns i drets
embargats i s'ha de desenvolupar d'acord amb les previsions de l'article 104è del
Reglament general de recaptació.
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La Mesa de la subhasta estarà composta per un president, un secretari i fins un
màxim de tres vocals.

El President és el gerent de l'Institut Mimicipal d'Hisenda, el qual pot delegar
les seves atribucions.

El Secretari és el secretari delegat de l'Institut Municipal d'Hisenda.
En tot cas, forma part de la Mesa com a vocal, l'Interventor general de

l'Ajuntament o persona en qui delegui.
La resta dels vocals han de ser designats pel gerent de l'Institut Municipal

d'Hisenda d'entre el personal de l'Institut.
6. L'alienació per concurs o per adjudicació directa només és procedent en els

supòsits previstos als articles 106è i 107è del Reglament general de recaptació.
7. En qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, l'Administració

tributària municipal ha d'alliberar els béns embargats si l'obligat extingeix el deute
tributari i les costes del procediment de constrenyiment.

8. A l'anunci de la subhasta de béns embargats hi ha de constar les condicions
de la subhasta.

9. El procediment de constrenyiment pot concloure amb l'adjudicació de béns
a l'Ajuntament quan es tracti de béns immobles o béns mobles, l'adjudicació dels
quals pugui interessar a l'Administració tributària municipal i no s'hagin adjudicat
en el procediment d'alienació.

Art. 145è. Finalització del procediment de constrenyiment. 1. El
procediment de constrenyiment finalitza:

a) Amb el pagament de la quantitat deguda a què fa referència l'apartat Ir de
l'article 140è d'aquesta Ordenança.

b) Amb l'acord que declari el crèdit total o parcialment incobrable, un cop
declarats fallits tots els obligats al pagament.

c) Amb l'acord d'haver quedat extingit el deute per qualsevol altra causa.
2. En els casos en què s'hagi declarat el crèdit incobrable, el procediment de

constrenyiment s'ha de reprendre, dins el termini de prescripció, quan es tingui
coneixement de la solvència d'algun obligat al pagament.

Secció 6a: Declaració de crèdits incobrables

Art. 146è. Concepte. Són crèdits incobrables els que no poden fer-se efectius
en el procediment de recaptació pel fet de declarar-se fallits els deutors principals i
els responsables solidaris i, dirigida l'acció de cobrament envers els responsables
subsidiaris, aquests no existeixen o resulten també fallits.
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L Art. 147è. Procediment. 1. S'ha de justificar la inexistència de béns o drets
embargables o realitzables dels deutors principals i dels responsables solidaris.

: 2. Una vegada declarats fallits els deutors principals i els responsables
solidaris, s'ha d'investigar l'existència de responsables subsidiaris. Si no hi ha
responsables subsidiaris, o si aquests responsables resulten fallits, el crèdit es

; declara incobrable per l'alcalde.

I Art. 148è. Efectes. 1. La declaració de crèdit incobrable no produeix
immediatament l'extinció del deute, sinó exclusivament la baixa provisional en els

s crèdits corresponents.
2. La declaració de deutors fallits, en cas de persones físiques o jurídiques

6 inscrites en el Registre Mercantil, s'ha de comunicar mitjançant una ordre
e d'anotació al Registre, a l'efecte d'allò que estableix l'article 62è del Reglament

general de recaptació. Aquest Registre resta obligat a comunicar a l'Administració
s tributària municipal qualsevol acte relatiu a l'entitat deutora que sigui presentat a

inscripció, a fi i efecte de fer possible la rehabilitació dels crèdits declarats
s incobrables,

s

it Art. 149è. Baixes per referència. Si un deutor ha estat declarat fallit i no hi ha
altres obligats que hagin de respondre del deute, els crèdits que contra aquest
deutor tinguin venciment posterior a la corresponent declaració s'han de considerar

II vençuts i s'han de donar de baixa de la comptabilitat, per referència a la declaració
esmentada.

e

Art. 150è. Revisió d'insolvència i rehabilitació de crèdits incobrables. 1.

p L'Administració tributària municipal ha de vetllar per tal de detectar la possible
solvència sobrevinguda dels obligats al pagament declarats fallits.

2. En el cas que sobrevingut aquesta circumstància, i si no hi ha prescripció
le dels deutes, s'ha de procedir a la rehabilitació dels crèdits no cobrats. Per tant, s'ha
li de tomar a obrir el procediment de constrenyiment i s'ha de practicar una nova

liquidació dels crèdits donats de baixa, a fi i efecte que siguin emesos els títols
executius corresponents en la mateixa situació de cobrament en què es trobaven en
el moment de fer la declaració de fallida.

IS Art. 151è. Baixes d'ofici. L'Alcaldia, d'acord amb criteris d'eficiència en la
I i utilització dels recursos disponibles, pot determinar les actuacions concretes que
;s s'han de tenir en compte per tal de justificar la declaració de crèdit incobrable, i

disposar la no-liquidació o, si escau, l'anul·lació i baixa en la comptabilitat de les
liquidacions, en consideració al seu origen i naturalesa i quan resultin de deutes
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inferiors a la quantitat que s'estimi i fixi insuficient per a la cobertura del cost de
l'exacció i recaptació respectives.

Secció 7a: Concurrència de procediments

Art. 152è. Procediments. En els supòsits en què s'hagin de fer valer els crèdits
de l'Administració tributària municipal en procediments concursáis, liquidacions
per la Comissió liquidadora d'entitats asseguradores i qualsevol altre procés
d'execució singular o universal, judicial o no judicial, del patrimoni d'un deutor a

l'Administració tributària municipal, la preferència per a l'execució dels béns
travats en el procediment es determinarà d'acord amb les regles establertes a
l'article 164è de la Llei general tributària, i 123è del Reglament general de
recaptació.

Art. 153è. Convenis. El caràcter privilegiat dels crèdits tributaris atorga a
l'Administració tributària municipal el dret d'abstenció en els procediments
concursáis. No obstant això, l'Administració tributària municipal pot subscriure
acords o convenis en els procediments concursáis a través dels òrgans i amb els
límits següents:

a) El gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda, quan l'import del deute no

superi els 60.101,21 €.
b) El/la president/ta de l'Institut Municipal d'Hisenda, quan l'import del

deute excedeixi els 60.101,21 € i no superi els 601.012,12 €.
c) El Consell Rector de l'Institut Municipal d'Hisenda, quan l'import del

deute excedeixi els 601.012,10 € i no superi els 3.005.060,52 €.
d) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, quan el

deute superi les quantitats esmentades anteriorment.

Capítol X

INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES

Secció la: Disposicions Generals

Art. 154è. Principis de la potestat sancionadora en matèria tributària. La
potestat sancionadora en matèria tributària s'ha d'exercir d'acord amb els seus

principis reguladors en matèria administrativa, amb les especialitats establertes a la
Llei general tributària.

En particular són aplicables els principis de legalitat, tipicitat, responsabilitat.
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proporcionalitat i no concurrència regulats als articles 178è i 180è de la Llei
general tributària.

El principi d'irretroactivitat s'ha d'aplicar amb caràcter general. Això no
obstant, les normes que regulen les infraccions i sancions tributàries tenen efectes
retroactius respecte dels actes que no siguin ferms, quan la seva aplicació resulti
més favorable per a l'interessat.

Art. 155è. Subjectes responsables de les infraccions i sancions tributàries.
1. Són subjectes infractors les persones físiques, jurídiques i les entitats
esmentades a l'apartat 4t de l'article 18è d'aquesta Ordenança que efectuïn les
accions o omissions tipificades com a infraccions a les lleis.

2. El subjecte infractor té la consideració de deutor principal en relació amb la
declaració de responsabilitat, a què fa referència l'apartat 1 de l'article 25è
d'aquesta Ordenança.

3. La concurrència de diversos subjectes infi-actors en la realització d'una
infi-acció tributària determina que restin solidàriament obligats davant
l'Administració al pagament de la sanció.

4. Han de respondre solidàriament del pagament de les sancions tributàries,
derivades o no d'un deute tributari, les persones o entitats que es trobin en els
supòsits del paràgrafs a) i c) de l'apartat 2n i de l'apartat 3r de l'article 26è
d'aquesta Ordenança, en els termes que estableix l'article esmentat.

5. Han de respondre subsidiàriament del pagament de les sancions tributàries
les persones o entitats que estiguin en els supòsits dels paràgrafs a), e) i f) de
l'article 27è d'aquesta Ordenança, en els termes que estableix l'article esmentat.

6. Les sancions tributàries no es transmeten als hereus i legataris de les
persones físiques infractores. Les sancions tributàries per infraccions comeses per
les societats i entitats dissoltes s'han de transmetre als seus successors en els
termes que preveu l'article 24è d'aquesta Ordenança.

Art. 156è. Infraccions tributàries: concepte i classes. 1. Són infraccions
tributàries les accions i omissions doloses o culposos, amb qualsevol grau de
negligència, que estiguin tipificades i sancionades per la Llei general tributària o

per una altra llei.
2. Les infraccions tributàries es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Cada

infracció tributària s'ha de qualificar de forma unitària en lleu, greu o molt greu, en
atenció als criteris de qualificació com l'ocultació de dades a l'Administració
tributària municipal i la utilització de mitjans fraudulents, entre d'altres.

S'entén que existeix ocultació de dades a l'Administració tributària municipal
quan no es presentin declaracions o les presentades incloguin fets i operacions
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inexistents o amb imports falsos o en les quals s'ometin totalment o parcialment,
operacions, rendes, productes o qualsevol altra dada que incideixi en la
determinació del deute tributari, sempre que la incidència del deute derivat de
l'ocultació sigui superior al 10% de la base de la sanció.

Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la
comptabilitat i en els llibres i registres; l'ús de factures, justificants i altres
documents falsos o falsejats, sempre que la seva incidència sigui superior al 10%
de la base de la sanció i la utilització de persones o entitats interposades.

Art. 157è. Sancions tributàries: classes, graduació i no concurrència. 1.
Les infraccions tributàries se sancionen mitjançant la imposició de sancions
pecuniàries, les quals poden consistir en multa fixa o proporcional, i de sancions
no pecuniàries de caràcter accessori, establertes en l'article 186è de la Llei general
tributària, com:

a) Pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions i ajuts públics.
b) Pèrdua del dret a aplicar-se beneficis i incentius fiscals de caràcter rogat.
c) Prohibició de contractar amb l'Administració municipal.
2. Les sancions tributàries es graduen tenint en compte els següents criteris o

circumstàncies, que són aplicables simultàniament:
a) Comissió repetida d'infraccions tributàries, que s'entén que existeix

quan el subjecte infractor hagi estat sancionat, dins dels 4 anys anteriors i per
resolució administrativa ferma, per una infracció de la mateixa naturalesa,
considerant-se que tenen igual naturalesa les infraccions previstes en un mateix
article del capítol III del títol IV de la Llei general tributària, llevat de les
infraccions incloses en els articles 191è, 192è i 193è, totes les quals s'entenen de
la mateixa naturalesa.

Quan es doni aquesta circumstància, la sanció mínima s'ha d'incrementar en
els percentatges següents:
Sanció per infracció lleu: 5%.
Sanció per infracció greu: 15%.
Sanció per infracció molt greu: 25%.

b) El perjudici econòmic per a l'Administració tributària municipal es
determina pel percentatge resultant de la relació entre la base de la sanció i la
quantia total que s'hagués hagut d'ingressar o l'import de la devolució obtinguda.
Quan es doni aquesta circumstància, la sanció mínima s'ha d'incrementar en els
percentatges següents:
Perjudici econòmic superior al 10% i inferior o igual al 25%: 10%.
Perjudici econòmic superior al 25% i inferior o igual al 50%: 15%.
Perjudici econòmic superior al 50% i inferior o igual al 75%: 20%.
Peijudici econòmic superior al 75%: 25%.
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c) Acord 0 conformitat de l'interessat, en la forma prevista en l'article
següent.

3. Si l'Administració tributària municipal considera que la infracció pot ser
constitutiva de delicte contra la Hisenda Pública ho ha de comunicar a la

jurisdicció competent i restant suspès el procediment administratiu fins que

resolgui l'autoritat judicial.
La realització de diverses accions o omissions constitutives de diverses

infraccions fa possible la imposició de les sancions que corresponguin per totes
aquestes infraccions, però quan l'acció o omissió s'aplica com a criteri per a la
graduació o qualiñcació de la infracció, no pot ésser sancionada com a infracció
independent.

Les sancions són compatibles amb els interessos de demora i amb els recàrrecs
del període executiu.

Art. 158è. Reducció de les sancions. 1. La quantia de les sancions pecuniàries
previstes als articles 161è a 165è d'aquesta Ordenança es redueix en els
percentatges i supòsits següents:

a) Un 50%, en els casos d'actes amb acord.
b) Un 30%, en els supòsits de conformitat.

2. L'import de la reducció practicada conforme a allò establert a l'apartat
anterior s'exigeix sense cap més requisit que la notifrcació a l'interessat, quan
concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) En els casos establerts al paràgraf a) de l'apartat anterior, quedarà sense
efecte la reducció i s'exigirà aquest import, quan s'hagi interposat contra la
regularització o la sanció el corresponent recurs contenciós administratiu o, en el
cas que s'hagi presentat aval o certificat d'assegurança de caució en substitució del
dipòsit, quan no s'ingressin les quantitats derivades de l'acta amb acord en el
període voluntari o en el termini o terminis frxats en l'acord d'ajomament o
fraccionament que s'hagués concedit per l'Administració tributària municipal, amb
garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució.

b) En els supòsits establerts al paràgraf b) de l'apartat anterior, restarà també
sense efecte i s'exigirà aquest import, quan s'hagi interposat recurs o reclamació
contra la regularització. S'entén que existeix conformitat en el procediment
d'inspecció si hi ha acta de conformitat i en els procediments de verificació de
dades i comprovació limitada, sempre que la liquidació no sigui objecte de recurs o
reclamació, llevat que es requereixi conformitat expressa.

3. L'import de la sanció en els supòsits de conformitat, una vegada aplicada en
el seu cas, la reducció per conformitat del 30%, es reduirà en el 25% quan
s'ingressi l'import en període voluntari o en el termini o terminis fixats en l'acord
d'ajornament o fraccionament que s'hagi concedit per l'Administració tributària
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municipal amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució i que l'obligat
al pagament hagués sol·licitat amb anterioritat a la finalització del període
voluntari, sempre que no s'hagi interposat recurs o reclamació contra la liquidació
0 la sanció.

Art. 159è. Extinció de la responsabilitat derivada de les infraccions i de les
sancions. 1. La responsabilitat derivada de les infi-accions tributàries s'extingeix per
la mort del subjecte infi:actor i pel transcurs del termini de prescripció per a la
imposició de les corresponents sancions. El termini de prescripció per imposar
sancions tributàries serà de 4 anys i començarà a comptar-se des del moment en què
es varen cometre les corresponents infiraccions. Aquesta prescripció s'aplicarà d'ofici
per l'Administració tributària municipal, sense necessitat que la invoqui l'interessat.

2. Les sancions tributàries s'extingeixen pel pagament o compliment,
prescripció del dret per exigir el seu pagament, compensació i per la mort de tots
els obligats a satisfer-les.

Secció 2a: Classificació de les infraccions i sancions tributàries

Art. 160è. Classificació de les infraccions tributàries. Es consideren
infraccions tributàries:

a) Deixar d'ingressar dins el termini establert, la totalitat o part del deute
tributari que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.

b) No presentar de manera completa i correcta les declaracions i documents
necessaris per a la pràctica de les liquidacions.

c) L'obtenció indeguda de devolucions derivades de la normativa de cada tribut.
d) Sol·licitar indegudament devolucions derivades de la normativa de cada

tribut, beneficis o incentius fiscals, mitjançant l'omissió de dades rellevants o la
inclusió de dades falses.

e) No presentar dins de termini, autoliquidacions o declaracions sense que
d'això es derivi perjudici econòmic.
f Presentar de forma incompleta o incorrecta autoliquidacions o declaracions

sense perjudici econòmic.
g) Contestar o presentar de forma incorrecta requeriments individualitzats

d'informació o declaracions d'informació exigides amb caràcter general.
h) Incompliment de les obligacions de comunicar el domicili fiscal i d'utilitzar

el número d'identificació fiscal o altres números o codis.

i) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l'Administració tributària municipal.

j) Les altres assenyalades en les lleis.
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Art. 161è. Infracció tributària per deixar d'ingressar, dins el termini
establert, la totalitat o part del deute tributari que hagi de resultar d'una
autoliquidació. 1. Constitueix infracció tributària no ingressar, dins el termini
establert en l'article 43è de la present Ordenança, la totalitat o part del deute
tributari que hagi de resultar de la correcta autoliquidació del tribut.

Aquesta infracció és lleu, greu o molt greu, segons l'existència d'ocultació i/o
la concurrència de mitjans fraudulents. La base de la sanció és la quantitat no

ingressada en l'autoliquidació com a conseqüència de la comissió de la infracció.
2. La infracció tributària és lleu en els supòsits següents:
a) Quan la base de la sanció sigui igual o inferior a 3.000 euros.

b) Quan, tot i que la base de la sanció sigui superior a aquesta xifra, no
existeixi ocultació.

c) En tot cas, quan, sense previ requeriment, la manca d'ingrés hagi estat
regularitzada per l'obligat tributari en una autoliquidació presentada amb
posterioritat al termini de pagament, sense complir els requisits establerts en
l'article 27è.4 de la Llei general tributària per a l'aplicació dels recàrrecs per
declaració extemporània sense requeriment previ.

3. La infracció tributària és greu:

a) Quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi ocultació.
b) Quan, sigui quina sigui la base de la sanció, s'hagin utilitzat documents

falsos 0 falsejats o una incorrecta comptabilitat, sense que aquests fets
constitueixin mitjans fraudulents.

4. La infracció tributària és molt greu quan s'hagin utilitzat mitjans fraudulents.
5. Aquestes infraccions se sancionen amb multa pecuniària del 50%, del 50

al 100% 0 del 100 al 150% de la quantitat no ingressada, segons que la infracció
sigui lleu, greu o molt greu, graduant-se en aquests dos últims supòsits
mitjançant l'increment del percentatge mínim d'acord amb els criteris de
comissió repetida i perjudici econòmic als quals es refereix l'article 157è.2
d'aquesta Ordenança.

Art. 162è. Infracció tributària pel fet de no presentar de forma completa i
correcta les declaracions o documents necessaris per a la pràctica de les
liquidacions. 1. Constitueix infracció tributària l'incompliment de l'obligació de
presentar de manera completa i correcta les declaracions i documents necessaris
perquè l'Administració tributària municipal pugui practicar la liquidació dels
tributs que no s'exigeixin per autoliquidació.

2. Aquesta infracció és lleu, greu o molt greu, d'acord amb els mateixos
criteris establerts en l'article precedent. Es considera com a base de la sanció la
quantia de la liquidació, quan no s'hagi presentat declaració, o la diferència entre
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el resultat de la liquidació adequada i la que hagi procedit d'acord amb les dades
declarades.

3. Les sancions corresponents a aquestes infraccions, com també la seva
quantia i graduació, són les mateixes de l'article precedent.

Art. 163è. Infracció tributària per l'obtenció indeguda de devolucions
derivades de la normativa de cada tribut. 1. Aquesta infracció és lleu, greu o
molt greu d'acord amb els mateixos criteris assenyalats en l'article 161è d'aquesta
Ordenança, i es considerarà base de la sanció la quantitat tomada indegudament
com a conseqüència de la comissió de la infracció.

2. Les sancions a aquestes infraccions, la seva quantia i graduació seran les
assenyalades en l'esmentat article d'aquesta Ordenança.

Art. 164è. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions. 1.
Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de devolucions derivades de
la normativa de cada tribut mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió de
dades falses en autoliquidacions, comunicacions o sol·licituds, sense que s'hagin
obtingut les devolucions.

2. Aquesta infracció tributària és greu i se sanciona amb multa pecuniària
proporcional del 15% de la quantitat indegudament sol·licitada.

Art. 165è. Infracció tributària per la sol·licitud indeguda de benefícis o
incentius físcals. 1. Constitueix infracció tributària la sol·licitud indeguda de
beneficis o incentius fiscals mitjançant l'omissió de dades rellevants o la inclusió
de dades falses sense que els esmentats beneficis o incentius s'hagin obtingut, i
sempre que no sigui procedent imposar al mateix subjecte sanció per alguna de les
infraccions previstes en els articles 161è, 162è i 164è d'aquesta Ordenança.

2. Aquesta infracció és greu i se sanciona amb multa pecuniària fixa de 300
euros.

Art. 166è. Infracció tributària per la manca de presentació, dins de
termini, d'autoliquidacions o declaracions sense perjudici econòmic. 1.
Constitueix infracció tributària no presentar, dins de termini, autoliquidacions o
declaracions sempre que no s'hagi produït o no es pugui produir perjudici
econòmic a l'Administració tributària municipal.

2. Aquesta infracció és lleu.
3. La sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 200 euros.
La quantia de la sanció és de 400 euros, quan es tracti de declaracions censáis

0 de comunicació de la designació de representant, quan ho exigeixi la normativa.
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La sanció també consisteix en multa pecuniària fixa de 20 euros per cada dada
0 conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s'hagi hagut
d'incloure en la declaració, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000

euros, quan es tracti de declaracions exigides en compliment de l'obligació de
subministrar informació a què es refereixen els articles 93 è i 94è de la Llei general
tributària.

La sanció i els límits mínim i màxim es redueixen a la meitat si les autoliquidacions
1 declaracions es presenten fora de termini sense requeriment previ.

Si s'han realitzat requeriments, aquestes sancions són compatibles amb les
establertes per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de
l'Administració tributària municipal.

Art. 167è. Infracció tributària per l'incompliment de l'obligació de
comunicar el domicili fiscal. 1. Constitueix infracció tributària l'incompliment de
l'obligació de comunicar el domicili fiscal o el seu canvi per les persones físiques
que no realitzin activitats econòmiques.

2. Aquesta infracció és lleu i se sanciona amb multa pecuniària fixa de 100 euros.

Art. 168è. Infracció tributària per la presentació incorrecta
d'autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici econòmic.
1. Constitueix infi-acció tributària la presentació de forma incompleta, inexacta o
amb dades falses d'autoliquidacions o declaracions, sempre que no hagi produït ni
es pugui produir perjudici econòmic a l'Administració tributària municipal.

2. Aquesta infracció és greu i la seva sanció consisteix en multa pecuniària fixa
de 150 euros, llevat que es tracti de declaracions censáis, en què la sanció és de
250 euros.

Art. 169è. Infracció tributària per la contestació o presentació de forma
incorrecta de requeriments individualitzats d'informació o declaracions
d'informació exigides amb caràcter general. 1. Constitueix infracció tributària la
contestació o presentació de forma incompleta, inexacta o amb dades falses dels
requeriments individualitzats d'informació o declaracions exigides amb caràcter
general en el compliment de l'obligació de subministrament d'informació a què es

refereixen els articles 93 è i 94è de la Llei general tributària.
2. Aquesta infracció és greu i se sanciona de la manera següent:
a) Quan la informació no tingui per objecte dades expressades en magnituds

monetàries, la sanció consisteix en multa pecuniària fixa de 200 euros per cada
dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat omesa, inexacta
0 falsa.
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b) Quan la informació sigui sobre dades expressades en magnituds
monetàries, la sanció consisteix en multa proporcional de fins el 2% de l'import de
les operacions no declarades o declarades incorrectament.

Quan l'import no declarat representi un percentatge igual o inferior al 10% de
l'import de les operacions que es van haver de declarar, s'ha d'imposar una multa
pecuniària fixa de 500 euros.

En els supòsits en què el percentatge no declarat fos superior al 10, 25, 50 o 75
per cent, la sanció és una multa pecuniària proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 per cent
de l'import de les operacions no declarades o declarades incorrectament,
respectivament.

Aquesta sanció, en el cas de comissió repetida de infraccions tributàries, es
gradua incrementant la quantia resultant en un 100%.

Art. 170è. Infracció tributària per incompliment de les obligacions
d'utilització del número de identifícació físcal o d'altres números o codis. 1.
Constitueix infracció tributària l'incompliment de les obligacions relatives a la
utilització del número d'identificació fiscal i d'altres números o codis establerts en

la normativa tributària i, especialment, la referència cadastral dels béns immobles.
2. Aquesta infracció és lleu i se sanciona amb multa pecuniària fixa de 150

euros, llevat dels casos en què es tracti de l'incompliment de la utilització del
número d'identificació fiscal per les entitats de crèdit en els comptes i operacions o
en el lliurament o abonament dels xecs al portador, supòsits en els quals la
infracció és greu i se sanciona d'acord amb l'article 202è.2 de la Llei general
tributària.

Art. 171è. Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o
negativa a les actuacions de l'Administració tributària municipal. 1. Es
produeix resistència, obstrucció, excusa o negativa quan el subjecte infractor,
degudament notificat a l'efecte, realitza actuacions amb tendència a dilatar,
entorpir o impedir les actuacions de l'Administració tributària municipal en relació
amb el compliment de les seves obligacions. Entre d'altres, constitueixen
resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració
tributària municipal les conductes següents:

a) No facilitar l'examen de documents, informes, antecedents, llibres,
registres, fitxers, factures, justificants, assentaments de comptabilitat, arxius
informàtics i qualsevol altra dada amb transcendència tributària.

b) No atendre algun requeriment degudament notificat.
c) No comparèixer en el lloc i temps assenyalats, llevat l'existència de causa

justificada.
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d) Prohibir indegudament als funcionaris de l'Administració tributària

municipal l'entrada en locals o finques o el reconeixement de locals, maquinària,
instal·lacions i explotacions relacionades amb les obligacions tributàries.

e) Les coaccions als funcionaris de l'Administració tributària municipal.
2. Aquesta infracció es qualifica de greu i la seva sanció consisteix en multa

pecuniària fixa de 150 euros, llevat que sigui d'aplicació allò que es preveu en els
apartats següents.

3. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa a l'actuació de
l'Administració tributària municipal consisteixi a desatendre, dins de termini,
requeriments diferents als que es preveuen en els apartats següents, la sanció
consisteix en una multa pecuniària fixa de 150, 300 o 600 euros, segons que s'hagi
incomplert el requeriment per primera, segona o tercera vegada.

4. Quan es tracti de conductes contingudes en les lletres a) i d) de l'apartat Ir,
0 de l'incompliment del deure de comparèixer per persones o entitats que realitzin
activitats econòmiques, o del deure d'aportació d'informació dels articles 93è i 94è
de la Llei general tributària, la sanció consisteix en:

a) Si no es compareix o no es facilita l'actuació administrativa o la
informació exigida en el termini assenyalat en el primer requeriment, la multa és
de 300 euros.

b) Quan s'incompleixi el segon requeriment, la multa és de 1.500 euros.

c) En cas d'incompliment del tercer requeriment, la sanció consisteix en
multa proporcional fins al 2% de la xifra de negocis del subjecte infractor en l'any
natural anterior al de la comissió de la infracció, amb un mínim de 10.000 i un

màxim de 400.000 euros. Però si es tracta de l'incompliment de l'obligació de
subministrament d'informació dels articles 93è i 94è de la Llei general tributària,
la multa proporcional s'eleva fins al 3% de la xifi-a de negocis, amb un mínim de
15.000 i un màxim de 600.000 euros. Aquesta multa proporcional es gradua
d'acord amb el que estableix l'article 203è de la Llei esmentada. En tot cas, si es
dóna compliment total al requeriment abans de l'acabament del procediment, la
sanció és de 6.000 euros.

5. Quan la resistència, obstrucció, excusa o negativa es refereixi al trencament
de les mesures cautelars, la sanció consisteix en multa pecuniària proporcional fins
al 2% de la xifi-a de negocis del subjecte infiactor en l'any natural anterior a aquell
en què es va produir la infracció, amb un mínim de 3.000 euros.

Secció 3a: Procediment sancionador en matèria tributària

Art. 172è. Regulació i competència. 1. El procediment sancionador en
l'àmbit tributari local es regula per la Llei general tributària i el Reglament general
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del règim sancionador tributari i, supletòriament, per les normes reguladores del
procediment sancionador en matèria administrativa.

2. Són òrgans competents per a la imposició de sancions:
a) L'alcalde, o l'òrgan en qui delegui, quan es tracti de sancions no

pecuniàries, a les quals es refereix l'article 157è.l d'aquesta Ordenança.
b) En els altres supòsits, l'òrgan competent per a liquidar o l'òrgan superior

immediat de la unitat administrativa que ha proposat l'inici del procediment
sancionador.

Art. 173è. Procediment per a la imposició de sancions tributàries. 1. El
procediment sancionador en matèria tributària local es tramita de forma separada
als d'aplicació de tributs, llevat que es tracti d'actes amb acord i d'aquells en què
l'obligat tributari hagi renunciat a la tramitació separada.

En les actes amb acord o quan l'obligat tributari hagi renunciat a la tramitació
separada, les qüestions relatives a la infracció s'han d'analitzar en el procediment
d'aplicació del tribut, sense perjudici que cada procediment frnalitzi amb acte
resolutori diferent.

La renúncia s'ha de fer mitjançant manifestació expressa, que s'ha de formular:
a) En el procediment d'aplicació dels tributs, abans de la notificació de la

proposta de resolució, amb excepció de dos supòsits:
a') Quan l'òrgan encarregat de la tramitació del procediment d'aplicació dels

tributs requereixi a l'obligat tributari perquè manifesti, en el termini de 10 dies, la
seva renúncia a la tramitació separada del procediment sancionador que, si s'escau,
pugui iniciar-se.

a") Quan el procediment d'aplicació dels tributs s'iniciï amb la notificació
de la proposta de resolució, també es pot renunciar a la tramitació separada en el
termini concedit per efectuar al·legacions.

b) En el procediment d'inspecció, en el moment de la finalització del tràmit
d'audiència prèvia a la subscripció de l'acta.

Els procediments sancionadors incoats com a conseqüència d'un
procediment iniciat mitjançant declaració o d'un procediment de verificació de
dades, comprovació o inspecció, no poden iniciar-se respecte a la persona o
entitat que hagi estat objecte del procediment, un cop transcorregut el termini de
3 mesos des que s'hagi notificat o s'entengui notificada la corresponent
liquidació o resolució.

2. Els procediments sancionadors garantiran als afectats per aquests
procediments els drets següents:

a) A ser notificat dels fets que se li imputin, de les infraccions que aquests fets
puguin constituir i de les sancions que, si s'escau, se li poguessin imposar, així

100



Ordenança fiscal general

com de la identitat de rinstructor, de l'autoritat competent per interposar la sanció
i de la norma que atribueixi dita competència.

b) A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per
l'ordenament jurídic que resultin procedents.

c) La resta de drets reconeguts per l'article 16è d'aquesta Ordenança.
3. En cas de tramitació separada, el procediment s'ha d'iniciar d'ofici

mitjançant acord de l'òrgan competent per a resoldre d'acord amb el que disposa
l'article anterior, resolució que ha de ser notificada a l'interessat.

4. Una vegada acabades les actuacions que procedeixin, s'ha de formular
proposta de resolució, amb expressió dels fets i de la seva qualificació, la classe
d'infracció i la sanció corresponent amb indicació dels criteris de graduació
aplicats. Aquesta proposta s'ha de notificar a l'interessat i se li ha de posar de
manifest l'expedient perquè, dins del termini de 15 dies, pugui al·legar el que
consideri escaient i presentar els documents i proves que consideri oportunes.

Quan, a l'inici del procediment, l'òrgan competent tingui tots els elements que

permetin formular la proposta d'imposició de sanció, aquesta s'ha d'incorporar a
l'acord d'iniciació. Aquest acord s'ha de notificar a l'interessat, al qual se li ha de
posar de manifest l'expedient als mateixos efectes assenyalats en el paràgraf
anterior i se li ha de concedir un termini de 15 dies perquè al·legui el que consideri
convenient amb l'advertència que, en cas de no formular al·legacions, ni aportar
nous documents i proves, es podrà dictar resolució d'acord amb la proposta.

5. Quan els procediments sancionadors derivin de procediments de comprovació
0 investigació que realitzi la Inspecció d'Hisenda municipal, s'han d'iniciar pel
funcionari actuari amb autorització de l'Inspector en cap. La tramitació i instrucció
de la proposta de resolució pot encomanar-se a aquest funcionari o a un altre adscrit a
la Inspecció, i la resolució de l'expedient correspon a l'Inspector en cap.

No obstant això, quan les sancions siguin no pecuniàries, el funcionari actuari
ha de proposar la iniciació mitjançant una moció dirigida a l'Inspector en cap, el
qual, si ho considera procedent, l'ha de remetre a l'òrgan competent per a acordar
la iniciació i la seva resolució.

6. El procediment sancionador en matèria tributària ha de concloure en el
termini màxim de 6 mesos a comptar de la notificació de la comunicació d'inici del
procediment.

El venciment d'aquest termini, sense que s'hagi notificat la resolució, produeix
la caducitat del procediment, la qual es pot declarar d'ofici o a instància de
l'interessat i impedeix la iniciació d'un nou procediment sancionador.

Art. 174è. Suspensió de l'execució de les sancions. 1. L'execució de les
sancions tributàries se suspèn automàticament, sense necessitat d'aportar cap tipus
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de garantía, mitjançant la presentació del recurs en el termini establert, i sense que
es puguin executar fins que siguin fermes en via administrativa. Aquesta suspensió
s'aplica automàticament per l'Administració sense necessitat que el contribuent ho
sol·liciti.

No són exigibles interessos de demora pel temps que transcorri fins
l'acabament del termini de pagament en període voluntari obert per la notificació
de la resolució que exhaureixi la via administrativa.

2. Una vegada la sanció sigui ferma en via administrativa, els òrgans de
recaptació no han de començar les actuacions del procediment de constrenyiment,
mentre no acabi el termini per interposar recurs contenciós administratiu. Si durant
aquest termini l'interessat comunica a l'òrgan esmentat la interposició del recurs,
amb petició de suspensió i oferiment de garantia per garantir el deute, s'ha de
mantenir la paralització del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia
la garantia aportada. El procediment s'ha de reprendre o suspendre segons la
decisió que adopti l'òrgan judicial en la peça de suspensió.

Capítol XI

REVISIÓ D'ACTES EN LA VIA ADMINISTRATIVA

Secció la: Disposicions generals

Art. 175è. Contingut de la sol·licitud o de l'escrit d'iniciació. 1. En els
procediments que s'iniciïn a instància de l'interessat, la sol·licitud o l'escrit
d'iniciació ha de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número
d'identificació fiscal i domicili de l'interessat. En el cas que s'actuï mitjançant
representant, s'hi ha d'incloure les seves dades complertes.

b) Òrgan davant del qual es formula el recurs o se sol·licita l'inici del
procediment.

c) Acte administratiu o actuació que s'impugna o que és objecte de
l'expedient, data en la qual es va dictar, número de l'expedient o clau alfanumèrica
que identifiqui l'acte administratiu objecte d'impugnació i resta de dades relatives
a aquest que es consideri convenient, així com la pretensió de l'interessat.

d) Domicili que l'interessat assenyala als efectes de notificacions.
e) Lloc, data i signatura de l'escrit o sol·licitud.
f) Qualsevol altre establert en la normativa aplicable.
2. Si la sol·licitud o l'escrit d'iniciació no reuneix els requisits esmentats al
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paràgraf anterior, s'ha de requerir l'interessat per tal que, en un termini de 10 dies,
comptats des del dia següent al de la notificació del requeriment, esmeni la falta o

adjunti els documents preceptius amb indicació que la manca d'atenció al
requeriment determinarà el desistiment de l'interessat i es procedirà a l'arxivament
de les actuacions sense més tràmit.

3. La representació s'ha d'acreditar per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
L'òrgan competent ha de concedir un termini de 10 dies, comptats des del dia
següent al de la notificació del requeriment, per poder realitzar l'aportació o
esmena del document que acrediti la representació. En el mateix termini,
l'interessat pot ratificar l'actuació realitzada pel representant en el seu nom i
aportar el document acreditatiu de la representació per actuacions posteriors.

Secció 2a: Procediments especials de revisió

Art. 176è. Declaració de nul·litat de ple dret. De conformitat amb allò que

disposa l'article 110è de la Llei reguladora de les bases del règim local, la
declaració de nul·litat de ple dret l'acordarà el Plenari del Consell Municipal. El
procediment és l'establert pels articles 217è de la Llei general tributària i 4t a 6è
del Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003 general tributària en
matèria de revisió d'actes en via administrativa. L'òrgan competent per tramitar
l'expedient és el gerent de l'Institut Mtmicipal d'Hisenda. La declaració de
nul·litat requereix el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, en els
termes previstos a l'article 8è.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, aprovada pel
Parlament de Catalunya.

Art. 177è. Declaració de lesivitat d'actes anul·lables. D'acord amb allò

disposat a l'article 16è n) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
Municipal de Barcelona, la declaració de lesivitat d'actes anul·lables s'ha
d'acordar per la Comissió de Govern. El procediment és l'establert pels articles
218è de la Llei general tributària i 7è a 9è del Reglament general de
desenvolupament de la Llei 58/2003 general tributària en matèria de revisió d'actes
en via administrativa. L'òrgan competent per a tramitar l'expedient és el gerent de
l'Institut Municipal d'Hisenda. Correspon als Serveis Jurídics municipals l'emissió
d'informe sobre la procedència que l'acte sigui declarat lesiu.

Art. 178è. Revocació dels actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de
sancions. 1. L'Administració tributària municipal pot revocar els seus actes en
benefici dels interessats en els supòsits següents;

a) Si infringeixen manifestament la llei.
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b) Quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica
particular posin de manifest la improcedència de Tacte dictat.

c) Quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió als
interessats.

La revocació no pot constituir dispensa o exempció no permesa per les normes
tributàries, ni ser contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament
jurídic.

2. La revocació només és possible mentre no hagi transcorregut el termini de
prescripció.

3. El procediment de revocació s'inicia exclusivament d'ofici, sense perjudici
que els interessats puguin promoure la iniciació del procediment per a la seva
declaració, mitjançant escrit dirigit a l'òrgan que va dictar Tacte.

4. L'òrgan competent per a tramitar l'expedient és el gerent de l'Institut
Municipal d'Hisenda.

5. És competent per declarar-la el/la Tinent d'alcalde de l'Àrea d'economia,
empresa i ocupació quan es tracti d'im acte de l'Institut Municipal d'Hisenda i el/la
Tinent d'alcalde de l'Àrea de presidència, règim interior, seguretat i mobilitat quan
es tracti de revocar actes del/de la Tinent d'alcalde de l'Àrea d'economia, empresa

i ocupació.
6. El termini màxim per a notificar la resolució és de 6 mesos des de la

notificació de l'acord d'iniciació del procediment. Transcorregut el termini de 6
mesos anterior sense que s'hagi notificat resolució expressa, es produeix la
caducitat del procediment.

7. Les resolucions de revocació exhaureixen la via administrativa.

Art. 179è Rectificació d'errors. 1. L'òrgan que hagi dictat Tacte, ha de
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors
materials, de fet o aritmètics, sempre que no hagi transcorregut el termini de
prescripció.

2. Quan el procediment s'hagi iniciat d'ofici, juntament amb l'acord d'inici
s'ha de notificar la proposta de rectificació per tal que l'interessat pugui formular
al·legacions en el termini de 15 dies, comptats a partir del següent al de la
notificació de la proposta. Quan la rectificació sigui en benefici dels interessats es
pot notificar directament la resolució del procediment.

3. Quan el procediment s'hagi iniciat a instància de l'interessat,
l'Administració pot resoldre directament, quan no figurin en el procediment ni
siguin tinguts en compte en la resolució altres fets, al·legacions o proves que els
presentats per l'interessat. En cas contrari, ha de notificar la proposta de resolució
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per tal que l'interessat pugui fer al·legacions en el termini de 15 dies, comptats a

partir del següent al de la notificació de la proposta.
4. El termini màxim per a notificar la resolució expressa és de 6 mesos des que

es presenti la sol·licitud per l'interessat, o des que se li notifiqui l'acord d'iniciació
d'ofici del procediment.

El transcurs d'aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa

produeix els efectes següents:
a) La caducitat del procediment iniciat d'ofici, sense que això impedeixi que

se'n pugui iniciar un altre de nou.

b) La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud, si el
procediment s'ha iniciat a instància de l'interessat.

5. Les resolucions que es dictin en aquest procediment són susceptibles de
recurs d'alçada i si l'acte és dictat per delegació de l'Administració tributària de
l'Estat es pot interposar reclamació economicoadministrativa.

Secció 3a: Devolució d'ingressos

Art. 180è. Devolucions derivades de la normativa de cada tribut. 1.

L'Administració tributària retomará les quantitats que procedeixin d'acord amb el
que es preveu a la normativa de cada tribut.

Són devolucions derivades de la normativa de cada tribut les corresponents a

quantitats ingressades o suportades degudament com a conseqüència de l'aplicació
del tribut.

2. Transcorregut el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, en
tot cas, el termini de 6 mesos, sense que s'hagués ordenat el pagament de la
devolució per causa imputable a l'Administració tributària, aquesta administració
abonarà l'interès de demora regulat a l'article 14è d'aquesta Ordenança fiscal
general sense necessitat que l'obligat ho sol·liciti. A aquests efectes, l'interès de
demora es meritarà des de la finalització de l'esmentat termini fins la data en què
s'ordeni el pagament de la devolució.

Art. 181è. Devolució d'ingressos indeguts: titulars i contingut del dret a la
devolució. 1. Els obligats tributaris i els subjectes infractors tenen dret a la
devolució dels ingressos que hagin fet indegudament a favor de la Hisenda
municipal en el pagament d'obligacions i sancions tributàries.

2. El dret a la devolució d'ingressos indeguts es transmet als hereus o
drethavents del titular inicial.

3. L'import de la devolució està constituït per la suma de les quantitats
següents;
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a) L'import principal de l'ingrés indegudament efectuat.
b) El recàrrec, les costes i els interessos satisfets durant el procediment, quan

l'ingrés indegut s'hagi fet per la via de constrenyiment.
c) L'interès de demora aplicat a les quantitats indegudament ingressades,

corresponent al temps transcorregut des de la data de l'ingrés fins a la de l'ordre de
pagament.

El tipus d'interès aplicable és el tipus d'interès de demora vigent al llarg del
període segons el que determini per a cada exercici la Llei de Pressupostos de
l'Estat.

Quan s'abonin interessos de demora d'acord amb el que estableixen els articles
31è.2 de la Llei general tributària i 125è.2 del Reglament general de les actuacions
i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les
normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, la base sobre la qual
s'aplica el tipus d'interès té com a límit l'import de la devolució sol·licitada en
l'autoliquidació, comunicació de dades o sol·licitud.

En el càlcul dels interessos de demora no es computen els períodes de dilació
per causa no imputable a l'Administració a què es refereixen els articles 104è.2 de
la Llei general tributària i 104è del Reglament general de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, i que es produeixen en el
decurs d'un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o
d'inspecció pel qual el procediment de devolució hagi finalitzat.

4. Quan es procedeix a la devolució d'un ingrés indegut consistent en
pagaments ffaccionats de deutes de notificació col·lectiva i periòdica, s'entén que
la quantitat retornada es va ingressar en l'últim termini, i si no resulta una quantitat
suficient, la diferència es considera satisfeta en els terminis immediatament
anteriors.

Art. 182è. Supòsits de devolució d'ingressos indeguts. El dret a obtenir la
devolució d'ingressos indeguts es pot reconèixer:

1. En el procediment per al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos
indeguts iniciat d'ofici o a instància de l'interessat, en els supòsits següents:

a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o
sancions.

b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant
d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.

c) Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions
tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.

d) Quan així ho estableixi la normativa tributària.
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2. En un procediment especial de revisió. En aquest sentit, quan l'acte
d'aplicació dels tributs o d'imposició de sancions en virtut del qual es va realitzar
l'ingrés indegut hagi adquirit fermesa, es pot sol·licitar únicament la seva

devolució instant o promovent la revisió de l'acte mitjançant algun dels
procediments especials de revisió que estableixen els paràgrafs a), c) i d) de
l'article 216è de la Llei general tributària i mitjançant el recurs extraordinari de
revisió de l'article 244è de la mateixa llei.

3. En virtut de la resolució d'un recurs administratiu o d'una resolució judicial
ferms.

4. En un procediment d'aplicació dels tributs.
5. En un procediment de rectificació d'autoliquidacions, d'acord amb el que

disposa l'article 120è.3 de la Llei general tributària.
6. Per qualsevol altre procediment establert en la normativa tributària.

Art. 183è. Procediment per al reconeixement del dret a la devolució. Si el
procediment s'inicia a petició de la persona interessada, en l'escrit que presenti
davant l'òrgan corresponent s'ha de fer constar les circumstàncies previstes en
l'article 175è d'aquesta Ordenança i en l'article 17è del Reglament general de
desenvolupament de la Llei 58/2003, general tributària, en matèria de revisió en
via administrativa i, especialment:

a) El justificant de l'ingrés indegut. A la sol·licitud s'han d'adjuntar els
documents que acreditin el dret a la devolució i els elements de prova que es
considerin oportuns. Els justificants d'ingrés poden ésser substituïts per la menció
exacta de les dades identificatives de l'ingrés efectuat, entre ells, la data i el lloc de
l'ingrés i el seu import.

b) Una declaració expressa del mitjà escollit pel qual s'hagi de fer la devolució.
Es pot escollir entre transferència bancària o compensació.

Art. 184è. Instrucció. Iniciat el procediment, l'òrgan competent de
l'Administració tributària municipal ha de practicar les actuacions necessàries per
tal de comprovar la procedència de la devolució d'ingressos indeguts i pot
sol·licitar els informes o actuacions que estimi necessaris.

Prèviament a la resolució, s'ha de notificar la proposta de resolució a l'obligat
tributari per tal que, en el termini de 10 dies, presenti les al·legacions i els
justificants que estimi necessaris. Tanmateix es pot prescindir d'aquest tràmit quan
no es tinguin en compte altres fets o al·legacions que les realitzades per l'obligat
tributari o quan la quantia proposada per a retomar sigui igual a la sol·licitada,
exclosos els interessos de demora.
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Art. 185è. Resolució. En els supòsits en què resulti procedent la devolució, el
gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda dictarà la resolució corresponent. Contra la
resolució que posi fi a l'expedient es podrà interposar recurs d'alçada, el qual té els
mateixos efectes que el recurs de reposició previ al contenciós administratiu.

Si el procediment s'ha iniciat a instància de l'interessat, la sol·licitud de
devolució es considerarà desestimada un cop transcorreguts 6 mesos sense que se

n'hagi notificat la resolució.
Si el procediment s'ha iniciat d'ofici, el transcurs de 6 mesos des de que es

notifica a l'interessat l'acord d'iniciació sense que s'hagi notificat resolució
expressa produirà la caducitat del procediment, sense que això impedeixi que es
pugui iniciar de nou un altre procediment posteriorment.

Art. 186è. Execució. Dictada una resolució per la qual es reconegui el dret a la
devolució d'un ingrés indegut, s'ha de notificar a l'interessat i s'ha d'emetre
l'oportuna ordre de pagament en favor de la persona o entitat creditora, sense
necessitat d'esperar-ne la fermesa.

Art. 187è. Altres normes aplicables. Per a la resta de qüestions en matèria de
devolució d'ingressos indeguts no recollides expressament en aquesta Ordenança
fiscal general, s'ha de procedir d'acord amb allò que disposin la Llei general
tributària i, en particular, el Reial decret 520/2005, de 13 de maig, que aprova el
Reglament general de desenvolupament d'aquella Llei en matèria de revisió en via
administrativa així com el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, que aprova el
Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció
tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments
d'aplicació dels tributs.

Secció 4a: Recursos

Art. 188è. Recurs d'alçada. 1. Contra els actes d'aplicació i efectivitat dels
tributs locals i altres ingressos de dret públic que siguin de competència municipal
es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcalde, amb efectes de reposició, tot
aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2 /2004, de 5
de març.

2. El recurs es pot presentar, amb els requisits establerts a l'article 175è de la
present Ordenança, en el termini d'l mes comptat des del dia següent al de la
notificació expressa de l'acte recorregut o al de la finalització del període
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d'exposició pública dels corresponents padrons o matrícules de contribuents o

obligats al pagament.
Tractant-se de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el termini

per a la interposició es computa a partir de l'endemà de l'acabament del període
voluntari de pagament.

3. El recurs s'ha de resoldre en el termini d'l mes a comptar des del dia
següent a la seva presentació. La notificació s'ha de realitzar en el termini dels 10
dies següents a la data de la resolució.

Transcorreguts els terminis anteriors sense que s'hagi notificat resolució
expressa, i sempre que s'hagi acordat la suspensió de Tacte objecte de recurs, es

deixa de meritar l'interès de demora en els termes de l'article 14è.

4. El recurs es considera desestimat un cop transcorreguts els terminis a què fa
referència l'apartat 3 d'aquest article sense que se n'hagi notificat la resolució. En
tal cas, la via contenciosa administrativa queda expedita.

5. La resolució d'aquest recurs d'alçada posa fi a la via administrativa i
únicament pot interposar-se recurs contenciós administratiu. Contra la resolució
d'un recurs d'alçada no es pot interposar cap altre recurs administratiu, tret de
l'extraordinari de revisió.

Tampoc no es pot interposar recurs d'alçada quan un acte sigui reiteració
d'altres actes ferms i consentits o quan es tracti d'un acte d'execució d'una
resolució judicial ferma.

6. El recurs d'alçada regulat en aquest article s'entén sense perjudici dels
supòsits en què la Llei preveu la reclamació econòmica administrativa contra actes
dictats en via de gestió dels tributs locals.

7. Els actes dictats per delegació de l'Administració tributària de l'Estat poden
ser objecte de recurs de reposició o de reclamació econòmic administrativa.

Art. 189è. Competències. La competència per resoldre els recursos que es

presentin per actes tributaris de l'Ajuntament de Barcelona correspon a l'alcalde o a

aquella persona en qui aquest delegui, la qual sempre ha de tenir la condició de
regidor.

Secció 5a: Suspensió

Art.l90è. Suspensió. 1. La mera interposició de recurs d'alçada no suspèn
l'execució de Tacte impugnat. Això no obstant, a sol·licitud de l'interessat,
procedeix la suspensió en els supòsits següents:

a) Quan s'aporti alguna de les garanties següents:
-Dipòsit de diners en efectiu o en valors públics a la Tresoreria Municipal.
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-Aval o fiança de caràcter solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d'assegurança de caució.

-Aval personal i solidari de dos contribuents de la localitat que tinguin
solvència reconeguda, únicament per a deutes inferiors a 601,01 €.

La garantia ha de cobrir l'import de l'obligació a què es refereix l'acte impugnat,
els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que puguin ser

procedents en el moment de la sol·licitud de suspensió.
La sol·licitud de suspensió ha d'anar necessàriament acompanyada del document

en què es formalitzi la garantia aportada. En cas contrari no produirà efectes i es
tindrà per no presentada i es procedirà al seu arxivament, amb notificació prèvia a
l'interessat.

b) Sense necessitat d'aportar garantia, quan s'apreciï que en dictar l'acte
impugnat, s'ha pogut incórrer en error aritmètic, material o de fet.

c) L'execució de les sancions que siguin objecte d'un recurs d'alçada, resta
automàticament suspesa en període voluntari, sense necessitat d'aportar garanties,
fins que siguin fermes en via administrativa.

2. Quan el contribuent interposi un recurs contenciós administratiu, la
suspensió acordada en via administrativa es manté sempre que hi hagi garantia
suficient, fins que l'òrgan judicial competent adopti la decisió que correspongui en
relació a la suspensió de l'acte impugnat.

Tanmateix, en els supòsits d'estimació parcial del recurs interposat en via
administrativa, la resolució del qual no pugui ésser executada perquè es manté la
suspensió en la via jurisdiccional, l'obligat tributari té dret, si així ho sol·licita, a
reduir proporcionalment la garantia.

A aquests efectes, s'ha de practicar en el termini de 15 dies, des de la
sol·licitud de l'interessat, una quantificació de l'obligació que, en el seu cas,

hagués resultat de l'execució de la resolució, la qual s'ha d'utilitzar per a
determinar l'import de la reducció procedent, i, per tant, de la garantia que ha de
subsistir.

Fins que no es formalitzi la nova garantia, l'anterior continua afecta al
pagament de l'import de la liquidació, deute o obligació subsistent.

3. La concessió de la suspensió comporta l'obligació de satisfer interessos de
demora durant tot el temps de la suspensió, tret que, resolt el recurs, l'acord o
sentència declari totalment improcedent l'acte impugnat.

Això no obstant, quan es garanteix el deute en la seva totalitat mitjançant un
aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant un

certificat d'assegurança de caució, l'interès de demora exigible és l'interès legal.
Tanmateix, no s'exigirà l'interès de demora, ni l'interès legal, quan s'escaigui,

des del moment en què l'Administració tributària municipal incompleixi algun dels
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terminis fixats a la Llei general tributària per a resoldre, fins que es dicti la
resolució procedent o s'interposi recurs contra la resolució presumpta.

4. La impugnació d'un acte censal d'un tribut de gestió compartida amb
l'Administració tributària de l'Estat no és motiu suficient per a suspendre la
liquidació que es pugui practicar, sense perjudici que, si la resolució que es dicta
en matèria censal afecta el resultat de la liquidació satisfeta, es realitzi la devolució
d'ingressos corresponent.

5. L'òrgan competent per a acordar la suspensió dels actes impugnats i la
devolució de les garanties és el gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Secció 6a: El Consell Tributari

Art. 191è. Naturalesa i funcions. 1. El Consell Tributari és l'òrgan de
l'Ajuntament de Barcelona especialitzat en matèria de gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic. El seu funcionament es basa en criteris
d'independència tècnica, objectivitat, celeritat i gratuïtat.

2. Les funcions que el Consell Tributari desenvolupa, en els termes previstos
en el seu Reglament orgànic, són:

a) Dictaminar les propostes de resolució dels recursos interposats contra els
actes d'aplicació dels tributs i preus públics de conformitat amb l'article 47è de la
Llei 1/2006, per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona i el
seu Reglament Orgànic.

b) Informar, amb caràcter previ a la seva aprovació provisional, les
Ordenances reguladores dels ingressos de dret públic.

c) Atendre les queixes o els suggeriments que presentin els contribuents sobre
el conjunt de l'activitat tributària municipal.

d) Elaborar estudis i propostes en matèria tributària, quan se sol·liciti pels
òrgans municipals competents.

Art. 192è. Composició. 1. El Consell Tributari està constituït per un nombre
de membres amb un mínim de 3 i un màxim de 9, designats per decret de l'Alcaldia
donant-ne compte al Plenari del Consell Municipal, entre persones de reconeguda
competència tècnica en matèria tributària local. La seva composició, competències,
organització i funcionament es regula en el seu Reglament orgànic.

2. El mandat dels membres del Consell Tributari és de 4 anys, renovable per
altres 4. La renovació s'ha de fer per meitats cada 2 anys, després de la constitució
del Consistori municipal i a la meitat del període ínterelectoral. Durant el seu
mandat, els membres del Consell són inamovibles.
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Art. 193è. Queixes i suggeriments. Els contribuents poden adreçar
directament al Consell les queixes sobre el funcionament de la gestió, la liquidació
i la recaptació dels tributs locals, com també els suggeriments que considerin
convenients de formular sobre aquestes matèries.

El Consell ha d'estudiar aquestes queixes i aquests suggeriments i proposar les
mesures procedents al president de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del
Consell Municipal.

Secció 7a: Execució de resolucions

Art. 194è. Resolucions administratives. 1. Les resolucions s'han d'executar
en els seus propis termes llevat que s'hagi acordat la suspensió de l'acte impugnat i
aquesta suspensió es mantingui en altres instàncies.

2. Els actes resultants de l'execució de la resolució d'un recurs han de ser

notificats en el termini d'un mes des que la resolució té entrada en el registre de
l'òrgan competent per a la seva execució.

Els actes d'execució no formen part del procediment origen de l'acte objecte
d'impugnació.

En l'execució de les resolucions són d'aplicació les normes sobre
transmissibilitat, conversió d'actes viciats, conservació d'actes i tràmits i
convalidacions previstes en les disposicions generals de dret administratiu.

3. Quan es resolgui sobre el fons de l'assumpte i s'anul·li totalment o

parcialment l'acte impugnat, s'han de conservar els actes i tràmits no afectats per
la causa d'anul·lació, amb manteniment íntegre del seu contingut.

En el supòsit que s'anul·li tma liquidació i se'n realitzi una de nova, s'ha d'exigir
els interessos de demora, segons allò establert a l'article 14è d'aquesta ordenança.

Quan la resolució parcialment estimatòria deixi inalterada la quota tributària, la
quantitat a ingressar o la sanció, la resolució s'ha d'executar modificant
parcialment l'acte impugnat i els posteriors que se'n derivin, però s'han de
mantenir els actes recaptatoris, prèviament realitzats, sense prejudici, si s'escau,
d'adaptar les quanties de les traves i dels embargaments realitzats.

4. Quan s'apreciï vici de forma i no es resolgui sobre el fons de l'assumpte, la
resolució ha d'ordenar la retroacció d'actuacions, s'han d'anul·lar tots els actes

posteriors que portin causa en l'anul·lat i, si s'escau, s'han de retomar les garanties
0 les quantitats indegudament ingressades i els interessos de demora.

5. Quan la resolució estimi totalment el recurs i no sigui necessari dictar un
nou acte, s'han d'anul·lar totes les actuacions posteriors a l'acte impugnat i, si
s'escau, s'han de retomar les garanties o les quantitats indegudament ingressades i
els interessos de demora.
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6. Quan la resolució administrativa confirmi l'acte impugnat i aquest hagi estat
suspès en període voluntari, la notificació de la resolució ha d'anar acompanyada
d'un duplicat de la liquidació i s'ha d'iniciar el termini de pagament en període
voluntari. Si la suspensió es va produir en període executiu, la notificació de la
resolució ha de determinar la procedència de la continuació o de l'inici del
procediment de constrenyiment, segons que la provisió de constrenyiment hagi
estat notificada o no, amb anterioritat a la data de suspensió.

La liquidació d'interessos de demora meritats durant la suspensió, s'ha de
realitzar de la manera següent:

a) Si la suspensió ha produït efectes en període voluntari, s'han de liquidar
els interessos de demora pel temps comprès entre el dia següent al del venciment
del termini d'ingrés en període voluntari i la data de la resolució administrativa.

b) Si la suspensió ha produït efectes en període executiu, s'han de liquidar
els interessos de demora pel temps transcorregut entre la data de suspensió i la data
de la resolució administrativa.

Art. 195è. Resolucions judicials. L'execució de les resolucions dels tribunals
de justícia s'han d'efectuar d'acord amb l'establert en la normativa reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Secció 8a: Reemborsament del cost de les garanties

Art. 196è. Àmbit d'aplicació. El reemborsament dels costos de les garanties
aportades per suspendre un acte o per ajornar o fi-accionar el pagament4 d'un
deute, ha d'abastar les despeses necessàries per a la seva formalització,
manteniment i cancel·lació, i s'ha de fer efectiu tan bon punt aquest deute sigui
declarat improcedent per una sentència judicial o resolució administrativa fermes.

En els supòsits de resolucions administratives o sentències judicials que
declarin parcialment improcedent l'acte impugnat, el reemborsament ha d'abastar
els costos proporcionals de la garantia que s'hagi reduït.

L'obligat al pagament pot instar, en relació amb altres costos o conceptes
diferents, el procediment de responsabilitat patrimonial previst a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Art. 197è. Garanties, el cost de les quals és objecte de reemborsament. El
dret de reemborsament del cost abasta, quan hagin estat acceptades, les garanties
següents:
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a) Avals o fiances de caràcter solidari d'entitats de crèdit o societats de
garantia recíproca o certificats d'assegurança de caució.

b) Hipoteques mobiliàries i immobiliàries.
c) Penyores amb o sense desplaçament.
d) Qualsevol altra que l'Administració o els tribunals hagin acceptat.

Art. 198è. Determinació del cost. 1. El cost de les garanties està integrat per
les següents partides:

a) En els avals o fiances de caràcter solidari i certificats d'assegurança de
caució, per les quantitats efectivament satisfetes a l'entitat de crèdit, societat de
garantia recíproca o entitat asseguradora en concepte de primes, comissions i
despeses de formalització, manteniment i cancel·lació de l'aval, fiança o certificat,
meritats fins a la data en què es produeixi la devolució de la garantia.

b) En les hipoteques i les penyores, el cost inclou les quantitats satisfetes pels
conceptes següents:

1. Despeses derivades de la intervenció d'un fedatari públic.
2. Despeses registráis.
3. Tributs derivats de la constitució de la garantia i, en el seu cas, de la

seva cancel·lació.

c) En el supòsit d'altres garanties acceptades per l'Administració o els
Tribunals, el reemborsament es limita a les despeses derivades, de manera directa,
de la seva formalització, manteniment i cancel·lació, meritades fins a la data en

què es procedeixi a la devolució de les esmentades garanties.
d) En tot cas, s'ha d'abonar l'interès legal vigent que es meriti des de la data

acreditada en què s'hagi incorregut en les esmentades despeses, fins a la data en

què se n'ordeni el pagament.
2. En el supòsit que la garantia hagi estat constituïda mitjançant dipòsit de

diners, sense perjudici de l'aplicació dels paràgrafs c) i d) de l'apartat 1 d'aquest
article, respecte de les despeses de constitució del dipòsit, s'ha d'abonar l'interès
legal fins a la data en què es produeixi la seva devolució.

Art. 199è. Procediment. 1. L'òrgan competent per acordar el reemborsament
del cost de les garanties és el gerent de l'Institut Municipal d'Hisenda.

2. El procediment s'inicia mitjançant sol·licitud de l'interessat, a la qual ha
d'adjuntar els documents següents:

a) Còpia de la resolució administrativa o sentència judicial per la qual es declari
improcedent totalment o parcial Tacte administratiu o deute que es va suspendre.

b) Acreditació de l'import a què es va elevar el cost de les garanties i indicació
de la data efectiva de pagament.
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c) Declaració expressa del mitjà escollit, mitjançant el qual s'ha d'efectuar el
reemborsament. Es pot escollir entre transferència bancària o compensació.

3. Si l'escrit de sol·licitud no reuneix les dades expressades a l'article 175è.l
d'aquesta Ordenança o no s'hi adjunta la documentació expressada a l'apartat
anterior, s'ha de procedir a la subsanació d'acord amb allò disposat a l'article
175è.2 de la present Ordenança.

4. L'òrgan competent ha de dur a terme les actuacions necessàries per

comprovar la procedència del reemborsament sol·licitat, i, un cop finalitzades i,
abans de redactar la proposta de resolució, s'ha de donar audiència a l'interessat.
Es pot prescindir d'aquest tràmit quan no figurin en el procediment, ni siguin
tinguts en compte altres fets, ni altres al·legacions que les presentades per
l'interessat.

5. L'òrgan competent ha de dictar resolució, que s'ha de notificar en un
termini màxim de 6 mesos, comptats des de la data de presentació de la
corresponent sol·licitud.

6. Transcorregut el termini per a efectuar la notificació sense que aquesta
s'hagi produït, l'interessat pot entendre desestimada la seva sol·licitud als efectes
d'interposar recurs contra la resolució presumpta.

7. Dictada una resolució per la qual es reconeix el dret al reemborsament del
cost de les garanties, s'emet l'oportuna ordre de pagament a favor de la persona o
entitat creditora.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin
qualsevol regulació anterior són d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta
Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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Ordenança fiscal num. 1.1

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES

Art. Ir. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que preveu l'article 59è. 1
en relació amb l'article 15è.2, tots dos del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i normes complementàries, s'estableix l'impost sobre béns
immobles com a tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns
immobles, regulat pels articles 60è i següents de l'esmentat text refós.

2. A més, cal atenir-se a alió que estableixen la Llei 1/2006, de 13 de març, per

la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona i les disposicions
concordants o complementàries dictades per tal de desplegar la normativa
assenyalada.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de l'impost sobre béns
immobles la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans i
de característiques especials:

a) D'una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o sobre els
serveis públics als quals estiguin afectes.

b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefimit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui d'entre els definits a

l'apartat Ir per l'ordre que s'hi estableix determinarà la no subjecció de l'immoble
urbà 0 rústic a les restants modalitats previstes en aquest apartat.

Als immobles de característiques especials s'hi aplica aquesta mateixa
prelació, excepte quan els drets de concessió que poden recaure sobre l'immoble
no exhaureixen la seva extensió superficial, supòsit en el qual també es realitza el
fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per una
concessió.

3. Tenen la consideració de béns immobles rústics, urbans i de

característiques especials els definits com a tais als articles 7è i 8è del text refós de
la Llei del cadastre immobiliari.
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Article 3r. No subjecció. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns del domini

públic maritimoterrestre i hidràulic, sempre que sigui d'aprofitament públic i
gratuït.

b) Els béns immobles següents propietat de l'Ajuntament:
Els de domini públic afectes a l'ús públic.
Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per

l'Ajuntament, llevat quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

Article 4t. Exempcions. 1. Gaudeixen d'exempció els béns següents:
a) Els que, tot i ser propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de

les Entitats Locals, estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als
serveis educatius i penitenciaris, com també els de l'Estat afectes a la defensa
nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.

c) Els béns de l'Església Catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre
l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de
1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes,
en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut
del que disposa l'article 16è de la Constitució.

d) Els que siguin propietat de la Creu Roja.
e) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis, aixecats en els

mateixos terrenys, destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei
indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. No estan exempts, per
tant, els establiments d'hoteleria, espectacles comercials i d'esbaijo, les cases
destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les
instal·lacions fabrils.

f) Els de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 €.
g) Els de naturalesa rústica, en cas que, per cada subjecte passiu, la quota

líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui
inferior a 10 €.

h) Els béns als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis
internacionals vigents i, a condició de reciprocitat, els dels govems estrangers
destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes
oficials.
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2. Prèvia sol·licitud, en seran exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents
acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície
afectada a l'ensenyament concertat, amb l'abast previst en el Reial Decret
2187/1995, de 28 de desembre.

b) Els béns immobles declarats expressament i individualment monument o

jardí històric d'interès cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per
l'article 9è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i
inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12è com a integrants
del Patrimoni Historicoartístic Espanyol, com també els compresos en les
disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la Llei esmentada.

Aquesta exempció inclou, exclusivament, els béns immobles que reuneixin les
condicions següents;

En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció a
l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20è de la Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

En llocs 0 conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a
cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978, de 23
de juny, pel qual es va aprovar el Reglament de Planejament per al desenvolupament i
aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció
integral en els termes previstos a l'article 21è de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

c) Aquells que, sense estar previstos en els apartats anteriors, compleixen les
condicions establertes per l'article 62è.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a
la data de sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Això no obstant, quan el
benefici fiscal se sol·liciti abans que la liquidació sigui ferma, serà concedit si en la
data de meritació del tribut concorrien els requisits exigits per al seu gaudiment.

3. Prèvia comunicació, seran exempts els béns dels quals siguin titulars, en els
termes previstos en l'article 63è. 1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les entitats sense finalitats lucratives en els termes previstos a
l'article 15è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Art. 5è. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les
persones físiques i jurídiques, com també les herències jacents, les comunitats de béns i
altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o im
patrimoni separat, susceptible d'imposició, que tinguin la titularitat del dret que, en cada
cas, sigui constitutiu del fet imposable de l'impost.
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En el supòsit de béns immobles de característiques especials, quan la condició
de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà
per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que
correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a
cada concessió.

Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a

què es refereix l'article 76è del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, l'ens o organisme públic al qual es trobi afecte o adscrit l'immoble o aquell
al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a
subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a

dites concessions en els termes i resta de condicions que es determinin per ordre.
Per aquesta mateixa classe d'immobles de característiques especials, quan el

propietari tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per
les concessions, actuarà com a substitut del mateix, l'ens o organisme públic al
qual es refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent
l'import del deute tributari satisfet.

2. El que es disposa en el punt anterior és d'aplicació sense perjudici de la
facultat dels contribuents o els seus substituts de repercutir l'impost d'acord amb
les normes del dret comú.

Les Administracions Públiques i l'ens o organisme públic al qual es trobi
afecte o adscrit l'immoble o aquell al que el seu càrrec es trobi la seva
administració i gestió repercutiran la part de la quota líquida de l'impost en els qui,
no essent subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns
demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A
aquest efecte la quota repercutióle es determinarà en raó de la part del valor
cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament
vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.

3. En els supòsits de canvis de titularítat dels drets que constitueixen el fet
imposable de l'impost, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de les quotes tributàries en els termes previstos a
l'article 79è de la Llei general Tributària. A aquests efectes, els notaris hauran de
demanar informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per

l'impost sobre els béns immobles associats a l'immoble que es transmet.
4. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les

seves respectives participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es
refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, si figuren inscrits com a tais en
el Cadastre Immobiliari. Si no hi figuren, la responsabilitat s'exigirà per parts
iguals en tot cas.
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Art. 6è. Base imposable. 1. La base imposable és constituïda pel valor cadastral
dels béns immobles, urbans o rústics i de característiques especials.

2. Aquests valors es determinaran, notificaran i seran susceptibles
d'impugnació d'acord amb el que estableix el text refós de la Llei del cadastre
immobiliari.

Art. 7è. Base liquidable. 1. La base liquidable d'aquest impost serà el resultat
de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'estableixin.

2. Als immobles urbans el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a

conseqüència de la revisió realitzada d'acord amb la Ponència de Valors aprovada
l'any 2001, se'ls aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en vigor dels
nous valors la reducció que es determina en els apartats següents.

3. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat
d'aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a
un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.

El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el primer any de
la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El
component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor
cadastral assignat a l'immoble i el seu valor base que serà la base liquidable de
l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor d'aquell.

4. No obstant això, el valor base del component individual serà el que s'indica
a continuació en cada un dels casos següents:

a) Pel que fa a immobles que van ser valorats d'acord amb la Ponència
aprovada el 28 de juny de 1993, el valor base es determinarà multiplicant el valor
assignat en el padró de l'any 2001 pel coeficient 0,5056, resultat de dividir el seu

especial tipus impositiu en l'esmentat padró (0,45) pel tipus general (0,89).
b) Pel que fa a aquells immobles -havent-se alterat les seves característiques

físiques, jurídiques o econòmiques abans de l'I de gener de l'any 2002- el valor
cadastral dels quals encara no s'hagi modificat en el moment de l'aprovació de la
Ponència de l'any 2001, el valor base serà l'import de la base liquidable que,
d'acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l'exercici immediat
anterior a l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals, per l'aplicació als
esmentats béns de la ponència de valors anterior a l'última aprovada.

c) Pel que fa als immobles el valor cadastral dels quals s'alteri abans de
finalitzar el termini de reducció, a conseqüència de procediments d'inscripció
cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, inspecció cadastral i
subsanació de discrepàncies, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou
valor cadastral per un quocient, determinat per la Direcció General del Cadastre
que, calculat amb els seus dos primers decimals, s'obté de dividir el valor cadastral
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mitjà de tots els immobles de la mateixa classe del municipi inclosos en l'últim
padró entre la mitjana dels valors cadastrals resultants de l'aplicació de la nova

ponència de valors.
5. Per determinar el component individual en el cas de revisió o modificació de

valors cadastrals posterior a la Ponència de l'any 2001 que afecti part dels
immobles del municipi, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i la base
liquidable o el valor base referit en l'apartat anterior es dividirà per l'últim
coeficient reductor aplicat.

6. En el cas de revisió o modificació de valors cadastrals que afecti la totalitat
dels immobles, el període de reducció conclourà anticipadament i s'extingirà el
dret a l'aplicació de la reducció pendent.

7. La reducció en la determinació de la base liquidable de l'impost respecte als
béns rústics quedarà en suspens fins que per llei s'estableixi la data de la seva

aplicació.
8. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la

base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l'aplicació
d'una nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble
d'aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d'aquest valor, es

prendrà com a tal el 40% del que resulti de la nova ponència.
9. En els béns immobles de característiques especials el component individual

de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral
que correspongui a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble
del valor a què es refereix l'apartat 3 que, a aquests efectes, es pendrà com a valor
base.

Art. 8è. Quotes i tipus de gravamen. 1. La quota íntegra d'aquest impost serà
el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les
bonificacions previstes legalment.

2. El tipus de gravamen general serà el 0,75%, quan es tracti de béns immobles
urbans.

El tipus de gravamen específic serà de ri% quan es tracti de béns immobles
urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignat els usos, establerts a la
normativa cadastral per a la valoració de les construccions, relacionats a l'annex 2.

Aquest tipus específic solament s'aplicarà, com a màxim, al 10% dels béns
immobles urbans que, per cada ús, tingui major valor cadastral, segons valors que
s'indiquen a l'annex 2.

En l'annex s'indica el llindar de valor per cada ús, a partir del qual serà
d'aplicació el tipus específic.

122



Ordenançafiscal 1.1

El tipus de gravamen serà del 0,73%, quan es tracti de béns immobles rústics.
El tipus de gravamen aplicable als béns de característiques especials serà el

0,638%, llevat l'aplicable a la central regasifícadora que serà del 0,618% i al port
comercial que serà del 0,682%.

Art. 9è. Bonifícacions. 1. En el supòsit de noves construccions i obres de
rehabilitació integral, es tindrà dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra
de l'impost, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans d'iniciar-se les
obres, de conformitat amb l'article 73è. 1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

2. Per gaudir de la bonificació establerta en l'apartat anterior, els interessats
hauran de complir els requisits següents:

a) Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l'immoble/s sobre el/s
que es van a realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació integral.

b) Comunicació de la data prevista d'inici de les obres d'urbanització o
construcció de què es tracti, la qual haurà de fer-la el tècnic director competent.

c) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització,
construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels
estatuts de la societat.

d) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de
l'immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de l'administrador de la
societat.

L'acreditació dels requisits anteriors es podrà realitzar també amb qualsevol
documentació admesa en dret.

Si les obres de nova construcció o de rehabilitació integral afecten diversos solars,
en la sol·licitud s'hauran de detallar les referències cadastrals dels diferents solars.

El termini per beneficiar-se de la bonificació comprendrà des del període
imposítíu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a la seva

finalització, sempre que durant aquell temps s'hi facin obres d'urbanització o
construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes
impositíus. A tal efecte s'haurà d'acreditar la data en què s'han iniciat les obres,
mitjançant certificació del tècnic director competent, visada pel col·legi
professional.

3.Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50% de la
quota íntegra de l'impost durant el termini de tres anys, comptats des de
l'atorgament de la qualificació definitiva, la qual haurà d'ésser acreditada en el
moment de la sol·licitud, que podrà fer-se en qualsevol moment anterior a la
finalització dels tres períodes impositíus de duració de la bonificació i produirà
efectes, en el seu cas, des del període imposítíu següent al de la sol·licitud.
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Aquesta bonificació no és acumulable amb la bonificació establerta a l'apartat
Ir.

4. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost dels
béns rústics les cooperatives agràries i d'explotació comunitàries de la terra,
d'acord amb l'article 33è.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de cooperatives.

5. Sense perjudici de les altres minoracions previstes legalment, la quota
íntegra es minorarà en una quantia equivalent a la diferència positiva entre la quota

íntegra de l'exercici i la quota líquida de l'exercici anterior incrementada pel
coeficient màxim d'increment que per a cada un dels trams de valor cadastral i
usos de construcció es determina en l'Annex 1.

Aquesta bonificació serà compatible amb qualssevol altres que beneficien els
mateixos immobles, però en el cas que una altra bonificació conclogui en el
període anterior, la quota sobre la qual s'aplicarà, si s'escau, el coeficient
d'increment màxim serà la quota íntegra de l'exercici anterior.

Quan en algun dels períodes impositíus en els quals s'apliqui aquesta
bonificació tingui efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant
d'alteracions susceptibles d'inscripció cadastral, del canvi de classe de l'immoble
0 d'un canvi d'aprofitament determinat per la modificació del planejament
urbanístic, per al càlcul de la bonificació es considerarà com a quota líquida de
l'exercici anterior la resultant d'aplicar el tipus de gravamen d'aquest any al valor
base determinat conforme el que disposa l'article 69è 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.

6. Els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa
tenen dret a una bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al
domicili habitual del percentatge següent que varia segons el valor cadastral de
l'immoble:

Tipus de família nombrosa

Amb un o més

membres discapacitats
Supòsit
general

Tram de

valor

cadastral

Fins a 60.000,00 € 90% 60%

De 60.000,01 € a 100.000,00 € 50% 50%

De 100.000,01 € a 200.000,00 € 30% 20%

De 200.000,01 € a 300.000,00 € 15% 10%

De 300.000,01 € a 400.000,00 € 15% 5%
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Als sols efectes d'aplicar aquesta bonificació, la família nombrosa integrada
per un o dos ascendents quan almenys un d'ells tingués un grau de discapacitat
major del 33% i inferior al 65%, amb tres o més fills, siguin o no comuns,
s'equipararà a les famílies amb un o més membres discapacitats.

A aquests efectes, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri
empadronat el subjecte passiu en la data de meritació de l'impost.

Aquesta bonificació es tramitarà per l'Administració tributària municipal
d'acord amb la informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament
de Benestar Social i Família de la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost
sobre el béns immobles.

7. Gaudiran d'ima bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost els
immobles d'organismes públics d'investigació i els d'ensenyament universitari
sempre que estiguin directament afectes a la investigació o ensenyament
universitari. Aquesta bonificació s'ha de sol·licitar per l'organisme interessat a
l'Administració tributària municipal, en els terminis i amb els requisits establerts a
l'article 99è de l'Ordenança fiscal general.

8. Podran gaudir d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els
béns immobles destinats a habitatge, en els quals s'hagi instal·lat sistemes per a

l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant els tres
períodes ímpositíus següents a la instal·lació.
L'aplicació d'aquesta bonificació restarà condicionada a l'acceptació per part de
l'Ajuntament de la comunicació d'obra menor corresponent i que les instal·lacions
per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació per l'Administració competent.

La bonificació haurà de ser sol·licitada per l'interessat en el termini de tres mesos
posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d'obres i el certificat final i
d'especificacions tècniques de la instal·lació per a l'aprofitament d'energia solar
tèrmica o elèctrica.

No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l'aprofitament
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol siguin obligatòries d'acord amb la
normativa específica en la matèria.

Art. 10è. Immobles desocupats permanentment. S'aplicarà un recàrrec del
50% de la quota líquida de l'impost respecte dels immobles d'ús residencial que es
trobin permanentment desocupats, quan compleixin les condicions que es
determinin reglamentàriament.
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Aquest recàrrec s'acreditarà el 31 de desembre i es liquidarà anualment als
subjectes passius de l'impost, una vegada constatada la desocupació de l'immoble.

Art. 11è. Període impositiu i meritació de l'impost. 1. El període impositiu
és l'any natural.

2. L'impost es merita el primer dia de l'any.
3. Els fets, actes o negocis que es produeixin en els béns gravats i hagin d'ésser

objecte de declaració o comunicació, tindran efectivitat en el període impositiu
següent a aquell en què tinguin lloc, sense que l'efectivitat esmentada quedi
supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents.

4. L'efectivitat dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del
valor cadastral dels béns immobles de característiques especials ha de coincidir
amb la data d'efectes cadastrals prevista al text refós de la Llei del cadastre
immobiliari.

Art. 12è. Normes de gestió de l'impost. 1. Els subjectes passius estan obligats
a presentar la declaració d'alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels
béns immobles que tinguin transcendència a l'efecte d'aquest impost.

El termini de presentació de les declaracions, fins que el Ministeri d'Hisenda
en determini altres, serà el següent:

a) Per a les modificacions o variacions de les dades físiques, dos mesos,

comptats a partir del dia següent a la data de finalització de les obres.
b) Per a les modificacions o variacions de les dades econòmiques, dos mesos,

comptats a partir del dia següent a l'atorgament de l'autorització administrativa de
la modificació d'ús o destinació de què es tracti.

c) Per a les modificacions o variacions de les dades jurídiques, dos mesos,

comptats a partir del dia següent a la de l'escriptura pública o, si escau, el
document en què es formalitzi la variació.

2. La liquidació i recaptació, com també la revisió dels actes dictats en via de
gestió tributària d'aquest impost, serà competència exclusiva de l'Ajuntament i
comprendrà les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i
bonificacions, realització de les liquidacions, emissió dels documents cobratoris,
resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels
recursos contra els esmentats actes i actuacions per a l'assistència i informació al
contribuent en aquestes matèries.

3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en
els supòsits en què s'hagin practicat prèviament les notificacions del valor
cadastral i base liquidable previstes en els procediments de valoració col·lectiva.
Una vegada transcorregut el termini d'impugnació previst en les esmentades
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notificacions sense que s'hagin presentat els recursos pertinents, es consideraran
consentides i fermes les bases imposables i liquidables notificades, sense que

puguin ser objecte d'impugnació quan es procedeixi a l'exacció anual de l'Impost.
4. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró

Cadastral i en els altres documents expressius de les seves variacions elaborats per

la Direcció General del Cadastre, sense perjudici de la competència municipal per
a la qualificació d'immobles d'ús residencial desocupats.

Disposició addicional primera. Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin
qualsevol element del present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
d'aquesta Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX 1

Increments màxims de la quota líquida respecte de la de l'any anterior,
previstos a l'article 9è.5, segons els usos i trams:

Habitatges:
- Valor cadastral fins a 60.000 euros 4%
- Valor cadastral de més de 60.000 euros 6%

Aparcaments:
- Valor cadastral fins a 15.000 euros 10%
- Valor cadastral de més de 15.000 euros 20%

Totes les altres activitats, serveis i solars
- Valor cadastral fins a 60.000 euros 10%

- Valor cadastral de més de 60.000 euros 20%

(inclou el 10% superior al que s'aplica el tipus del 1%)

ANNEX 2

Quadre dels valors cadastrals assignat als usos, establerts a la normativa
cadastral per a la valoració de les construccions, a partir dels quals s'aplicarà el
tipus del 1%

Ús Valor cadastral
A Aparcament Desde 15.000,51 €
C Comerç Desde 256.042,21 6
E Ensenyament i Cultura Desde 2.824.596,78 6
G Turisme i Hostaleria Des de 3.378.062,85 6
I Indústria Desde 195.361,16 6
K Esportiu Desde 1.718.777,70 6
0 Oficines Des de 524.202,36 6
P Administracions Públiques Desde 5.794.628,78 6
R Religiós Desde 2.557.594,82 6
T Espectacles Desde 1.760.125,45 6
Y Sanitat Desde 1.753.710,54 6
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NOTA INFORMATIVA RESPECTE L'AFECTACIÓ DEL REIAL
DECRET 20/2011, DE 30 DE DESEMBRE, SOBRE L'ORDENANÇA
FISCAL 1.1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES,
PER L'ANY 2012, APROVADA PEL PLENARI DEL CONSELL
MUNICIPAL EL 23 DE DESEMBRE DE 2011

En virtut de l'article 8è del Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de

mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció
del dèficit públic (BOE de 31/12/2011), en aquells municipis que haguessin estat

objecte d'un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general com a

conseqüència d'una ponència de valors total aprovada amb anterioritat a l'any
2002, els tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles aprovats per als
béns de naturalesa urbana resultaran incrementats en un 10 per cent, amb
efectes per als períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2012 i 2013^
Atès que la ponència de valors cadastrals total actualment vigent al municipi de
Barcelona fou aprovada l'any 2001, cal entendre que els tipus impositius establerts
a l'article 8è, apartat 2n, de l'Ordenança fiscal núm. 1.1, reguladora de l'Impost
sobre Béns Immobles, per l'any 2012, aprovada pel Plenari municipal el 23 de
desembre de 2011, queden modificats en els següents termes:

"2. El tipus de gravamen general serà el 0,825%, quan es tracti de béns
urbans. //El tipus de gravamen específic serà del 1,10%) quan es tracti de béns
immobles urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignat els usos,
establerts a la normativa cadastral per a la valoració de les construccions,
relacionats a l'annex 2. [...]

^ http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
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La resta de l'articulat i els annexos d'aquesta Ordenança fiscal, resten inalterats

respecte del text aprovat definitivament pel Plenari municipal el 23 de desembre de
2011. En particular, convé subratllar que el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de

desembre, no afecta a elements com:

El tipus de gravamen per als béns de naturalesa rústica
Els tipus de gravamen per als béns de característiques especials
Les bonificacions regulades en l'article 9è; entre elles, la que es preveu a

l'apartat 5è d'aquest article en connexió amb l'annex 1.
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Ordenança físcal núm. 1.2

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
VEfflCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que estableixen els articles
92è i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els precep¬
tes d'aquesta Ordenança regulen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Art. 2n. Fet imposable. 1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un
tribut directe que grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a
circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la classe i categoria.

2. Es considera apte per a circular qualsevol vehicle matriculat en els registres
públics corresponents que no hagi estat donat de baixa. A l'efecte d'aquest impost,
també es consideraran aptes per a circular els vehicles proveïts de permisos tempo¬
rals per a particulars i de matrícula turística.

Art. 3r. Actes no subjectes. No estan subjectes a aquest impost:
a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat

del model poden rebre excepcionalment l'autorització per circular en ocasió d'ex¬
hibicions, certàmens o curses limitades d'aquesta naturalesa.

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

Art. 4t. Exempcions. 1. Estan exempts d'aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats

locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
h) Els vehicles de representacions diplomàtiques, les oficines consulars, els

agents diplomàtics i els funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que
siguin súbdits dels països respectius, externament identificats, a condició de reci¬
procitat en la seva extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels organismes intemacionals, amb seu o oficina a Espa¬
nya, i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o
convenis intemacionals.

d) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l'assistència
sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
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e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix la lletra
A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre.

j) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús
exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin les circumstànci¬
es esmentades, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als
destinats al seu transport.

Els subjectes passius beneficiaris de les exempcions previstes en els dos apar¬
tats anteriors no podran gaudir-ne per més d'un vehicle simultàniament.

A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Per poder gaudir de l'exempció, els interessats hauran d'aportar el certificat de
la discapacitat emès per l'òrgan competent i signar una declaració on s'especifiqui
que el vehicle serà conduït per la persona amb discapacitat o bé serà destinat al seu

transport.
També els vehicles de persones amb discapacitat, els adaptats per a la seva

conducció per persones amb discapacitat fisica i els autoturismes que tinguessin
reconeguda l'exempció per a l'exercici 2002 i no es puguin acollir a l'exempció
sempre i quan el vehicle compleixi els mateixos requisits que es van exigir per a la
concessió de Texempció inicial.

g) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei del

transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou se¬

ients, inclòs el del conductor.
h) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que dis¬

posin de la cartilla d'inspecció agrícola.
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e), f) i h)

de l'apartat Ir d'aquest article, els interessats han de demanar-ne la concessió,
indicant les característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici en els
terminis assenyalats a l'Ordenança fiscal general.

Declarada l'exempció per l'Ajuntament, s'expedirà un document acreditatiu de
la concessió.

Art. 5è. Bonificacions. 1. Els vehicles que siguin considerats de caràcter histò¬
ric o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir
de la data de la seva fabricació podran gaudir d'una bonificació del 100% de la
quota de l'impost. Si no es conegués, es prendria com a tal la de la seva primera
matriculació o, si no fos possible, la data en què el tipus de vehicle o la seva vari¬
ant van deixar de ser fabricats.

Per gaudir d'aquesta bonificació es requereix que el nivell de conservació d'a-
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quests vehicles, d'acord amb les característiques del model original, sigui considerat
de museu, és a dir, han d'estar restaurats per a col·lecció.

L'Ajuntament de Barcelona podrà demanar que s'acreditin els requisits neces¬
saris per atorgar al vehicle la consideració d'interès històric.

2. Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les
característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran
d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost quan reuneixin qualsevol de les
condicions següents:

a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.
b) Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible

biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis
vegetals i acreditin que, d'acord amb les característiques del seu motor, no poden
utilitzar un carburant contaminant.

3. Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins lOOgr/Km de CO2, gaudi¬
ran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost, aplicable en

l'autoliquidació de l'exercici corresponent a la primera matriculació definitiva.
Aquesta bonificació no és acumulable amb la de l'apartat 2.

4. Els vehicles tipus turisme amb emissions des de 101 gr/Km fins a 120gr/Km
de CO2, gaudiran d'una bonificació del 25% de la quota de l'impost, aplicable en
l'autoliquidació de l'exercici corresponent a la primera matriculació definitiva.

Aquesta bonificació no és acumulable amb la de l'apartat 2.
5. Les bonificacions hauran d'ésser sol·licitades pels subjectes passius en els

terminis assenyalats a l'Ordenança fiscal general.

Art. 6è. Terminis per sol·licitar els beneficis fiscals. Els beneficis fiscals
hauran d'ésser sol·licitats pel subjectes passius en els terminis següents:

a) En els supòsits de matriculació 0 certificació d'aptitud per circular, subjectes
al sistema d'autoliquidació, s'han de sol·licitar en el moment de practicar
l'autoliquidació, amb aplicació provisional del corresponent benefici fiscal, sens
perjudici de l'obligació del subjecte passiu de presentar la documentació acredita¬
tiva del compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal a l'Administració
tributària municipal en el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de realit¬
zar l'autoliquidació.

b) En els supòsits que, per la continuïtat del fet imposable, siguin objecte de
padró, s'han de sol·licitar en el període que s'inicia amb la data a partir de la qual
es realitza l'exposició al públic del padró i finalitza transcorregut un mes a comptar
des del dia següent a la data de fmalització del període voluntari de pagament.

c) En els supòsits de liquidacions, s'han de sol·licitar en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la notificació de la liquidació tributària.
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Art. 7è. Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquest impost les persones
físiques 0 jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general
tributària a nom dels quals figura el vehicle en el permís de circulació.

Qualsevol modificació haurà de ser comunicada a la Prefectura Provincial de
Trànsit en els termes que estableix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat vial i el Reglament general de vehicles.

Art. 8è. Quota. 1. Les diferents quotes del present impost corresponents a ca¬
dascuna de les categories de vehicles seran el resultat de multiplicar les tarifes
bàsiques establertes a l'article 95è del text refós de la Llei reguladora de les hisen¬
des locals pels coeficients que s'indiquen en l'apartat següent:

2. Sense perjudici de les modificacions que es puguin practicar mitjançant la
Llei de pressupostos generals de l'Estat, les quotes seran les següents:

Potència i classe de vehicle Tarifa
Bàsica Coeficient Quota

(€)

a) Turismes:

De menys de 8 cavalls
físcals 12,62 1,86 23,47
De 8 a 11,99 cavalls
físcals 34,08 1,88 64,06
De 12 a 15,99 cavalls
físcals 71,94 1,9 136,69
De 16 a 19,99 cavalls
físcals 89,61 1,92 172,05
De 20 0 més cavalls
físcals 112,00 1,94 217,28

b) Autobusos:

De menys de 21
places 83,30 2 166,60

De 21 a 50 places 118,64 2 237,28
De més de 50 places 148,30 2 296,60

c) Camions

De menys de 1.000 kg
de càrrega útil 42,28 2 84,56

De 1.000 a 2.999 kg
de càrrega útil 83,30 2 166,60

De 3.000 a 9.999 kg
de càrrega útil 118,64 2 237,28
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De més de 9.999 kg
de càrrega útil

148,30 2 296,60

De menys de 16
cavalls fiscals

17,67 2 35,34

d) Tractors:
De 16 a 25 cavalls
fiscals

27,77 2 55,53

De més de 25 cavalls
fiscals 83,30 2 166,60

e) Remolcs i semi-
remolcs arrossegats per
vehicles de tracció me¬

cànica:

De menys de 1.000 kg
i més de 750 kg de
càrrega útil

17,67 2 35,34

De 1.000 a 2.999 kg
de càrrega útil

27,77 2 55,53

De més de 2.999 kg
de càrrega útil

83,30 2 166,60

Vehicles de menys de
49 cc i ciclomotors

4,42 1,9 8,39

Motocicletes fins a

125 cc
4,42 1,9 8,39

Motocicletes de més
de 125 fins a 250 cc

7,57 1,9 14,38

J) Altres vehicles: Motocicletes de més
de 250 fins a 500 cc

15,15 1,9 28,78

Motocicletes de més
de 500 fins a 1.000 cc

30,29 1,92 58,16

Motocicletes de més
de 1.000 cc

60,58 1,94 117,53

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 com¬
plementàries, especialment el Reial Decret 2822/1998, 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.
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5. En tot cas, el concepte genèric de "tractors" a què es refereix la lletra d) 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, lle¬
vat que el vehicle estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conduc¬
tor, cas en què haurà de tributar com a autobús.

7. Els vehicles mixtos adaptables tributaran segons el nombre de places auto¬
ritzades per a aquest tipus de vehicle:

a) Si el vehicle mixt té autoritzades fins a 5 places, incloent-hi la del conduc¬
tor, tributarà com a camió.

b) Si el vehicle mixt té autoritzades de 6 a 9 places, ambdues incloses, comp¬
tant-hi la del conductor, tributarà com a turisme.

c) Si el vehicle mixt té autoritzades 10 o més places, incloent-hi la del conduc¬
tor, haurà de tributar com a autobús.

8. Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motoci¬
cletes i, per tant, han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada.

9. 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.

10. 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.

11. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.
12. Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l'efecte d'aquest

impost, de motocicletes fins a 125 cc.

Art. 9è. Període impositiu i meritació. 1. El període impositiu coincideix
amb l'any natural, llevat de la primera adquisició del vehicle. En aquest cas, el
període impositiu comença el dia en què té lloc l'adquisició.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L'import de la quota de l'impost s'ha de prorratejar per trimestres naturals en

els casos de primera adquisició o de baixa definitiva del vehicle. També procedirà
el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els casos de baixa temporal per
sostracció o robatori del vehicle des del moment en què es produeixi la baixa
temporal en el Registre Públic corresponent.

4. Es procedirà a la baixa de l'impost, en el supòsit de transmissió d'un vehicle
en la qual intervé una persona jurídica que es dedica a la compravenda, quan
aquesta es realitzi en virtut de l'article 33è del Reglament general de vehicles. En
tot cas, la persona jurídica que es dedica a la compravenda haurà de sol·licitar el
canvi de titularitat al seu nom quan hagi transcorregut més d'tm any des que s'hagi
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produït la baixa sense haver-se transmès a un tercer. L'alta de l'impost que es
meritarà en el moment de la seva transmissió definitiva correspondrà a l'adquirent
0 l'usuari final.

Art. 10è. Gestió de l'impost. 1. Els qui sol·licitin davant de la Prefectura Pro¬
vincial de Trànsit la matriculació o certificació d'aptitud per circular d'un vehicle,
hauran de practicar prèviament l'autoliquidació de la quota corresponent a la pri¬
mera meritació d'acord amb la forma i els efectes que l'Ordenança fiscal general
estableix.

2. En els supòsits de canvi de titularitat de vehicles, davant de la Prefectura
Provincial de Trànsit s'exigirà el pagament de l'impost corresponent al període
impositiu de l'any anterior a aquell que es realitza el tràmit.

Art. 11è. Infraccions. Cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària
1 l'Ordenança fiscal general.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de pressupos¬
tos generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin qualsevol
element del present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta
Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o la derogació.
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Ordenança físcal núm. 1.3

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

Art. Ir. Disposició general. D'acord amb allò que preveu l'article 59è.2 en
relació amb l'article 15è, tots dos del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s'estableix l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, regulat pels articles 104è a 110è de l'esmentat text refós i
l'article 51è de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regula el règim
especial del municipi de Barcelona.

Art. 2n. Fet imposabie. 1. Constitueix el fet imposable de l'impost sobre
l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana manifestat
a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la
constitució 0 transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini sobre
els terrenys esmentats.

2. Té la consideració de terreny de naturalesa urbana el definit com a tal a
l'article 7è.2 del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, amb independència
que estiguin considerats o no com a tais en el Cadastre o en el padró d'aquell.

3. També hi està subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys en
els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de
l'impost sobre béns immobles.

Art. 3r. Actes no subjectes. No estan subjectes a aquest impost:
1. L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la

consideració de rústics a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.
2. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal,

les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les
transmissions que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers
comuns. Llevat que sigui d'aplicació un règim més favorable per al contribuent,
en els matrimonis subjectes al Dret Civil Català es consideren béns integrants de
la societat conjugal els béns que, en concepte de compensació econòmica o per
a la divisió de Tobjecte comú o per a la liquidació del règim econòmic
matrimonial, s'adjudiquen als cònjuges de conformitat amb els articles 41è, 43è,
59è, 63è, 64è, 65è o 75è del Codi de Família de Catalunya aprovat per la Llei
9/1998, de 15 de juliol.

3. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a
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conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial.

4. Les transmissions de béns relacionades als apartats Ir i 2n d'aquest article,
fetes pels membres d'unions estables de parella, constituïdes d'acord amb les lleis
que regulen les unions d'aquest tipus, sempre que hagin regulat en document públic
les seves relacions patrimonials.

5. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de
fusió 0 escissió d'empreses, així com de les aportacions no dineràries de branques
d'activitat, a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII
del títol VII del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març que va aprovar el text
refós de la Llei de l'impost de societats, a excepció de les previstes en l'article 94è
quan no s'integrin en una branca d'activitat.

6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a

conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin plenament a les normes

previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i al Reial Decret
1084/1991, de 5 de juliol, sobre les societats anònimes esportives.

7. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l'actuació de
transformació urbanística, o en virtut d'expropiació forçosa, i les adjudicacions a
favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys que hagin aportat, en els
termes establerts a l'article 18 del Text refós de la Llei del sòl, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

Quan el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeixi del que
proporcionalment correspongui als terrenys aportats pel mateix, l'excés
d'adjudicació estarà subjecte a aquest impost.

8. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions no subjectes a
aquest impost.

Art. 4t. Exempcions. 1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor
que es manifesten a conseqüència de:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a

conjunt historicoartístic, o que hagin estat declarats individualment d'interès
cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni
històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet, al
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seu càrrec, obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles
esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:

Primera. Que les obres s'hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s'hagi
posat de manifest l'increment de valor, després de l'obtenció de la corresponent
llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de
protecció d'aquesta classe de béns.

Segona. Que l'import total de les obres, d'acord amb el pressupost o els
pressupostos presentats a l'efecte de l'atorgament de la llicència, cobreixin com a
mínim l'increment de valor.

Tercera. Que les rendes bmtes de l'immoble per tots els conceptes i sense excepció
no excedeixin del percentatge, en relació al valor cadastral, igual a l'interès legal del
diner més im prmt en el moment de la meritació.

A la sol·licitud d'exempció, s'hi ha d'adjimtar la prova documental
acreditativa del compliment de les condicions assenyalades i, si no n'hi ha o si
aquesta prova és insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a
complement d'aquesta prova.

2. També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents
quan la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:

a) L'Estat i els seus organismes autònoms.
b) Les Comunitats Autònomes i les seves entitats de dret públic d'anàleg

caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
c) El municipi de Barcelona i les entitats locals que hi estan integrades o en

les quals s'integri, aixi com les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg
caràcter als organismes autònoms de l'Estat.

d) Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits
establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. En el supòsit de
transmissions de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de
gaudiment limitatius del domini sobre els mateixos, efectuades a títol onerós per
una entitat sense finalitats lucratives, l'exempció de l'impost està condicionada al
fet que els esmentats terrenys compleixin els requisits establerts per aplicar
l'exempció a l'impost sobre els béns immobles. Aquelles entitats que tinguin
l'obligació d'efectuar la comunicació de l'exercici de l'opció del règim fiscal
especial, han de presentar-la a l'Ajuntament de Barcelona acompanyada de
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l'acreditació d'haver presentat la declaració censal davant l'Administració
tributària.

e) Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de
beneficodocents.

j) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió
social regulades pel text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les
assegurances privades, Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en
tractats o convenis internacionals.

h) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys
afectes a aquestes concessions.

i) La Creu Roja Espanyola.

Art. 5è. Subjectes passius. 1. És subjecte passiu de l'impost a títol de
contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudi limitatius del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o
l'entitat a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària que adquireixi
el terreny o aquella a favor de la 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 gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o
l'entitat a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària que transmet el
terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, té la
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica
0 l'entitat a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària que
adquireixi el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret
real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a

Espanya.

Art. 6è. Base imposable. 1. La base imposable d'aquest impost està
constituïda per l'increment del valor dels terrenys manifestat en el moment de la
meritació i experimentat en el període de temps transcorregut entre l'adquisició del
terreny o del dret per part del transmitent i la nova transmissió o, si s'escau, la
constitució del dret real de gaudi, amb un període màxim de vint anys.

2. Per determinar l'import de l'increment a què es refereix l'apartat anterior i
quan el període de generació de l'impost sigui inferior a l'any, s'ha d'aplicar el
percentatge del 4% anual en funció dels mesos complerts durant els quals s'hagi
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generat l'increment gravat, amb excepció de les transmissions lucratives mortis
causa, en les quals només es consideren els anys complets que integren el període
impositiu.

3. En els supòsits en què el període de generació de l'impost sigui superior a

l'any, l'import de l'increment es determina mitjançant l'aplicació sobre el valor del
terreny, en el moment de la meritació, del percentatge total que resulta de
multiplicar el percentatge anual que tot seguit s'indica pel nombre d'anys en el
transcurs dels quals ha tingut lloc l'increment de valor:

Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta i el
nombre d'anys pels quals cal multiplicar el percentatge anual esmentat, només es
consideren els anys complets que integren el període impositiu, sense que
s'escaigui considerar, a aquest efecte, les fraccions d'anys d'aquest període.

4. En les transmissions de terrenys, el valor d'aquests, en el moment de la
meritació, serà el que tinguin determinat en aquell moment a l'efecte de l'impost
sobre béns immobles.

Això no obstant, quan el valor esmentat sigui conseqüència d'una ponència de
valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb
posterioritat, l'impost es liquidarà provisionalment d'acord amb el valor inicial
d'aquest planejament. En aquests casos, s'aplicarà a la liquidació definitiva el
valor dels terrenys obtingut d'acord als procediments de valoració col·lectiva que
s'instruïssin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb
l'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests valors es corregiran aplicant els
coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a l'efecte en les Lleis de
pressupostos generals de l'Estat.

Quan el terreny, encara que sigui urbà, o integrat en un bé de característiques
especials, en el moment de la meritació de l'impost, no tingui determinat el valor
cadastral en el moment esmentat, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan
es determini el valor cadastral, referint l'esmentat valor al moment de la meritació.

5. Quan el terreny hagués estat adquirit pel transmitent per quotes o porcions
en dates diverses, s'han de considerar tantes bases imposables com dates
d'adquisició i cada base s'ha d'establir de la manera següent:

Percentatge anual
a aplicar

Període fins a 5 anys
Període fins a 10 anys
Període fins a 15 anys

Període fins a 20 anys 2,8%

3,7%
3,5%
3,1%
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a) S'ha de distribuir el valor del terreny proporcionalment a la porció o quota
adquirida en cada data.
b) A cada part proporcional, s'bi ba d'aplicar el percentatge d'increment
corresponent al període respectiu de generació de l'increment de valor.
6. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del

domini, per determinar l'import de l'increment de valor s'ba de prendre la part del
valor del terreny proporcional al valor dels drets esmentats, calculat mitjançant
l'aplicació de les normes fixades a l'efecte de l'impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents;

A) USDEFRUIT
a) S'entén que el valor de l'usdefiuit temporal és proporcional al valor del

terreny, a raó del 2% per cada període d'un any, sense que mai excedeixi el 70%.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del

valor total del terreny, si l'usufiuctuari té menys de vint anys. Aquest valor minora
a mesura que l'edat augmenta en la proporció de l'l% menys per cada any més,
amb el límit mínim del 10% del valor total.

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per a un
termini superior a trenta anys o per a un temps indeterminat, s'ba de considerar
fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòría.

d) En cas que bi bagi dos o més usufructuaris vitalicis successius, cal valorar
cada usdefruit successiu tenint en compte l'edat de l'usufructuari respectiu.

B) ÚS I ESTATGE
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar el 75% del valor del

terreny sobre el qual s'ba imposat, d'acord amb les regles corresponents a la valoració
dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

C) NUA PROPIETAT
El valor del dret de la nua propietat s'ba de fixar d'acord amb la diferència

entre el valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor total del terreny. En els
usdefruits vitalicis que, albora, siguin temporals, la nua propietat es valora
aplicant-bi, de les regles anteriors, aquella que li atribueixi menys valor.

En l'usdefruit a què es refereix la lletra d) la nua propietat s'ba de valorar
segons l'edat del més jove dels usufructuaris instituïts.

D) DOMINI ÚTIL, DIRECTE I MITJÀ
a) El valor del domini útil és la diferència entre el valor del domini directe o

mitjà i el del terreny.
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b) El valor del domini directe o mitjà amb dret a lluïsme es calcula d'acord
amb els preceptes que estableix l'article 565è del Llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya aprovat per la Llei 5/2006, de 10 de maig.

7. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un

edifici 0 un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi
l'existència d'un dret real de superfície, cal aplicar el percentatge corresponent
sobre la part del valor cadastral que representa, respecte a aquest valor, el mòdul de
proporcionalitat fíxat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulta
d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per
construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats tm cop
construïdes aquestes plantes. En cas que no s'especifiqui el nombre de noves
plantes, cal atenir-se, per tal d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim
edifícable segons el planejament vigent.

8. Els drets reals de superfície s'imputen pel capital, preu o valor que les parts
hagin pactat en constituir-los, si és igual o superior que el que resulti de la
capitalització a l'interès legal dels diners de la renda o pensió anual; o aquest si
aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin
determinat en el moment de la transmissió a l'efecte de l'impost sobre béns
immobles.

9. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha
d'aplicar sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que
el valor cadastral assignat al terreny esmentat sigui inferior; en aquest cas, preval
aquest últim sobre el preu just.

10. En cas de substitucions, reserves, fideicomisos i institucions successòries
forals, cal aplicar les normes de tributació del dret d'usdeftuit, llevat que
l'adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, s'ha de
liquidar l'impost pel domini ple.

Art. 7è. Quota tributària. La quota tributària és el resultat d'aplicar el tipus
impositiu a la base imposable.

Art. 8è. Tipus impositiu. El tipus impositiu és del 30%.

Art. 9è. Bonifícacions en la quota. 1. En les transmissions mortis causa
referents a l'habitatge habitual del causant, considerant-se com a tal l'habitatge, un
traster i fins a dues places d'aparcament sempre i quan es trobin situats al mateix
edifici, es pot gaudir d'un 95% de bonificació en la quota, quan els adquirents
siguin el cònjuge, els descendents o adoptats o els ascendents o adoptants.

Si no hi ha la relació de parentiu esmentada, la bonificació es pot aplicar també
als qui rebin de l'ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l'ús
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de l'habitatge per raó de conviure amb el causant, durant els dos anys anteriors a la
seva mort.

El gaudi definitiu d'aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de
l'adquisició en el patrimoni de l'adquirent, durant els tres anys següents a la mort
del causant, llevat que morís l'adquirent dins aquest termini.

Si en el moment de la realització del fet imposable el causant tenia la
residència efectiva en un altre domicili del qual no era titular, també tindrà la
consideració d'habitatge habitual aquell que tenia aquesta consideració fins a

qualsevol dia dels dos anys anteriors a la mort del causant, sempre que l'ús de
l'habitatge no hagi estat cedit a tercers en el període esmentat.

2. Pel que fa a les transmissions mortis causa de locals en els quals el causant,
a títol individual, exercia efectivament de forma habitual, personal i directa
activitats empresarials o professionals, sempre que els adquirents siguin el cònjuge,
els descendents o adoptats o els ascendents o adoptants i el convivent en les unions
estables de parella, constituïdes d'acord amb les lleis d'unions d'aquest tipus, es

podrà gaudir d'un 95% de bonificació en la quota.
El gaudi definitiu d'aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de

l'adquisició en el patrimoni de l'adquirent, així com de l'exercici d'una activitat,
durant els cinc anys següents a la mort del causant, llevat que morís l'adquirent
dins aquest termini.

3. L'obligat tributari en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis,
comptats des de la data de meritació de l'impost, ha de sol·licitar la bonificació i
practicar l'autoliquidació amb aplicació provisional de la bonificació o, si escau,

presentar la declaració.
Les sol·licituds de beneficis fiscals que es presentin fora del termini anterior

s'han de considerar extemporànies.
4. En el cas d'incompliment dels requisits a què es refereixen els apartats

primer i segon d'aquest article, l'obligat tributari ha de satisfer la part de la quota
que hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada, més
els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de
l'habitatge o local/s, mitjançant la corresponent autoliquidació.

Art. 10è. Meritació. 1. L'impost es merita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o a títol

gratuït, inter vivas o mortis causa, en la data de la transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del

domini, en la data de la constitució o de la transmissió.
2. A l'efecte d'allò que disposa l'apartat anterior, es considera data de la

transmissió:
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a) En els actes o en els contractes inter vivos, la de l'atorgament del document
públic o la de la resolució judicial i, si es tracta de documents privats, la de la
incorporació o inscripció en un registre públic o la del lliurament a un funcionari
públic per raó del seu ofici, o bé des de la data en què l'adquirent vingui tributant
per l'impost sobre béns immobles.

b) En les transmissions mortis causa, la de la defunció del causant.
3. En cas que es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha

tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o del contracte que determina la
transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre
aquest contracte, el subjecte passiu té dret a la devolució de l'impost pagat sempre que

aquest acte o contracte no li hagi comportat cap efecte lucratiu i que reclami la devolució
en el termini de quatre anys des que la resolució és ferma. S'entén que hi ha efecte
lucratiu quan no es justifica que els interessats han de fer les devolucions recíproques a

què es refereix l'article 1295è del Codi civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin
produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per incompliment de les
obligacions del subjecte passiu de l'impost no li pertocarà cap devolució.

4. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants,
no s'escau la devolució de l'impost pagat, i cal considerar-lo com un acte nou
sotmès a tributació. En aquesta qualitat de mutu acord, s'ha de considerar
l'avinença en acte de conciliació i assentiment de la demanda.

5. La qualificació dels actes o contractes entre els quals s'estableix alguna
condició s'ha de fer d'acord amb les prescripcions del Codi civil. En cas que sigui
suspensiva, l'impost no s'ha de liquidar fins que aquesta prescripció no es

compleixi. Si la condició és resolutòria, l'impost s'exigeix, llevat que, quan la
condició es compleixi, es faci la devolució oportuna, segons la regla de l'apartat 3r
anterior. Es considera que la condició suspensiva s'ha complert quan l'adquirent ha
entrat en possessió del terreny.

6. En les adquisicions de terrenys en l'exercici del dret de retracte legal, es
considera com a data inicial la que es va prendre o s'hauria d'haver pres en la
transmissió verificada a favor del retractat.

Art. 11è. Gestió de l'impost. 1. El subjecte passiu ha de practicar l'autoliquidació
d'acord amb la manera i els efectes establerts en l'Ordenança fiscal general, excepte en
el supòsit que el terreny no tingui determinat el valor cadastral en el moment de la
transmissió. Quan el referit valor cadastral sigui determinat, l'Ajuntament practicarà la
liquidació referint l'esmentat valor al moment de la meritació.

En cas que l'Administració no faciliti, en ser-li sol·licitada, la valoració
imprescindible per practicar l'autoliquidació, el subjecte passiu ha de presentar la
declaració de la transmissió corresponent.
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2. S'ha de presentar una autoliquidació o, si s'escau, una declaració per a
cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que s'hagi
formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent constar expressament la refe¬
rència cadastral de cadascun dels béns immobles.

S'ha d'adjuntar a l'autoliquidació o la declaració el document que tingui
consignats els actes o els contractes que originin la imposició, així com els
justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent
i els que acreditin les exempcions i bonificacions que el subjecte passiu ha sol·licitat.

3. S'ha de practicar l'autoliquidació o presentar la declaració en els terminis
següents, a comptar des de la data en què tingui lloc la meritació de l'impost:

a) Si es tracta d'actes inter vivos, el termini és de trenta dies hàbils.
b) Si es tracta d'actes mortis causa, el termini és de sis mesos, prorrogables

fins a un any, si així ho demana el subjecte passiu.
Aquesta sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar dins dels primers sis mesos i

s'entén concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució
expressa.

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver
transcorregut els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del
causant.

4. Les dades contingudes a les autoliquidacions o declaracions confeccionades
per l'obligat tributari amb l'assistència de l'Administració tributària municipal no
la vinculen en l'exercici de les competències de comprovació i inspecció, que

puguin desenvolupar-se amb posterioritat.

Art. 12è. Notifícacions. 1. L'Institut Municipal d'Hisenda, en els casos que no

hagi pogut facilitar l'autoliquidació, ha de practicar les liquidacions de l'impost,
que s'han de notificar íntegrament al subjecte passiu, indicant-hi els terminis de
pagament i els recursos procedents.

2. Les notificacions s'han de practicar en el domicili assenyalat en la
declaració. No obstant això, la notificació es pot lliurar en mà, en el moment de
presentació de la declaració a l'interessat o persona autoritzada a tal efecte.

3. Qualsevol notificació que s'hagi intentat fer en el darrer domicili declarat pel
contribuent (mentre no se n'hagi justificat el canvi) és eficaç en dret amb caràcter
general.

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, la
liquidació s'ha de notificar a la persona a nom de la qual s'hagi presentat la
declaració. Aquesta persona està obligada a satisfer-la, i només hi escaurà la divisió
de la quota acreditada per un acte o negoci jurídic en cas que es presenti una
declaració per cadascun dels subjectes passius obligats al pagament.

148



Ordenança fiscal 1.3

I Art. 13è. Comunicacions. Igualment estan obligats a comunicar a
i l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els

subjectes passius:
a) En els supòsits previstos per la lletra a) de l'article 5è d'aquesta

i Ordenança, sempre que s'hagi constituït per negoci jurídic inter vivos, el donant o
5 la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de qué es tracti,
t b) En els supòsits previstos per la lletra b) de l'article esmentat, l'adquirent o

la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de qué es
5 tracti.

Art. 14è. Comunicació deis notaris. Els notaris també estan obligats a
5 trametre a l'Ajuntament, durant la primera quinzena de cada trimestre, una llista o

un índex comprensius de tots els documents que han autoritzat que posin en relleu
i la realització del fet imposable d'aquest impost, amb l'excepció dels actes d'última
) voluntat. També estan obligats a trametre, en el mateix termini, una llista de

documents privats que comprenguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics que
r els hagin estat presentats per al coneixement i la legitimació de firmes. S'entén que
1 allò que preveu aquest apartat és independent del deure general de col·laboració

establert per la Llei general tributària.

) Art. 15è. Infraccions i sancions. En tot allò que fa referència a la qualificació
; de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els

corresponen en cada cas, s'ha d'aplicar el règim regulat per la Llei general
tributària i les disposicions que la complementen i la despleguen.

)

, Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de
; pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin

qualsevol element del present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
i d'aquesta Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
1 Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir 1' 1 de gener
r de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

1

1

)

i
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Ordenança físcal núm. 1.4

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES (lAE)

Art. Ir. Disposicions generals. 1. L'impost d'activitats econòmiques és un
tribut directe de caràcter real, establert amb caràcter obligatori als articles 78è a

91è, ambdós inclosos, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
regulat a la present Ordenança.

2. És igualment d'aplicació allò que s'estableix en el Reial decret legislatiu
1175/1990, de 28 de setembre, pel qual se n'aproven les tarifes i la instrucció de
l'impost, el Reial decret 243/1995, de 17 de febrer pel qual es dicten normes per a la
gestió de l'impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències
en matèria de gestió censal.

3. En tot cas, caldrà atenir-se a allò que estableixen les disposicions
concordants o complementàries dictades a l'efecte de desplegar la normativa
assenyalada.

Art. 2n. Fet imposable. 1. El fet imposable de l'impost sobre activitats
econòmiques és constituït per l'exercici dins el terme municipal d'activitats
empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen o no en un local
determinat i tant si es troben o no especificades en les tarifes de l'impost.

2. Es consideren, a l'efecte d'aquest impost, activitats empresarials, les
ramaderes quan tinguin caràcter independent, les mineres, les industrials, les
comercials i les de serveis. Per tant, no tenen aquesta consideració les activitats
agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d'aquestes
no constitueix el fet imposable del present impost.

3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial,
professional o artístic quan suposa l'ordenació per compte propi de mitjans de
producció i de recursos humans o d'un sol d'aquests mitjans o recursos, amb la
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns i serveis.

4. El contingut de les activitats incloses dins el fet imposable és definit en les
tarifes del present impost.

5. L'exercici d'activitats incloses dins el fet imposable es podrà provar per

qualsevol mitjà admissible en dret i, en particular, per aquells recollits en l'article
3r del Codi de comerç.
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Art. 3r. Activitats excloses. No constitueix fet imposable d'aquest impost
l'exercici de les activitats següents:

a) L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat
inventariats com a immobilitzat amb més de dos anys d'antelació a la data de la
transmissió, com també la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre

que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual.
b) La venda de productes que es rebin en pagament de treballs personals o

serveis professionals.
c) L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'adomar

l'establiment. No obstant això, està sotmesa al pagament del present impost
l'exposició d'articles per regalar als clients.

d) La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall.

Art. 4t. Exempcions. 1. Estan exempts d'aquest impost:
a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, com també els

organismes autònoms de l'Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de
caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes.

b) Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori
espanyol, a partir de 2003 i durant els dos primers períodes impositius d'aquest
impost en què es desenvolupi l'activitat.

A aquests efectes, no es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una
activitat quan aquesta activitat s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra
titularitat, circumstància que s'entendrà que concorre, entre d'altres, en els supòsits
següents:

En els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
En els casos que l'alta respon a una transformació de la forma jurídica de

la titularitat.

En els casos que l'alta respon a un canvi d'epígraf per imperatiu legal o

per corregir una qualificació anterior errònia.
Quan l'alta ha estat precedida d'una baixa en la mateixa activitat i

subjecte passiu, en un període inferior a un any.

c) Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l'impost sobre Societats, les societats civils i les

entitats de l'article 35è.4 de la Llei general tributària, que tinguin un import net de
la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

- Els subjectes passius de l'impost sobre la Renda de no Residents, que operin
a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de
la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.
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Als efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquest paràgraf, s'han de
tenir en compte les regles següents:

la. L'import net de la xifra de negocis es determinarà d'acord amb allò previst
a l'article 35è.2 II del Codi de comerç.

2a. L'import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de
l'impost sobre Societats o dels contribuents per l'Impost sobre la Renda de no
Residents, el del període impositiu, el termini del qual per a la presentació de
declaracions dels esmentats tributs hagués finalitzat l'any anterior al de la
meritació d'aquest impost. En el cas de societats civils i les entitats a què es
refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària, l'import net de la xifra de
negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de la meritació
d'aquest impost. Si l'esmentat període impositiu hagués tingut una durada inferior
a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any.

3a. Per al càlcul de l'import de la xifra de negocis del subjecte passiu, caldrà
tenir en compte el conjunt de las activitats econòmiques per ell exercides.

4a Quan l'entitat formi part d'un grup de societats en el sentit de l'article 42è
del Codi de comerç, l'import net de la xifra de negocis s'haurà de referir al conjunt
d'entitats pertanyents a l'esmentat grup. S'entén que els casos de l'article 42è del
Codi de comerç són els recollits en la secció 1 a del capítol I de les normes per a la
formulació dels comptes anuals consolidats, aprovats per Reial decret 1159/2010,
de 17 de setembre.

5a. En el supòsit dels contribuents de l'impost sobre la Renda de no Residents,
l'import net de la xifra de negocis serà l'imputable al conjunt dels establiments
permanents situats al territori espanyol.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió
social regulades al text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en
tots els graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la
Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o
d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no
tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot en el cas que
facilitin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestin serveis de mitja
pensió o internat, encara que venguin en el mateix establiment els productes dels
tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense
utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a

l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
J) Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica

i sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus
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pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació,
rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin els
productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament
a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.

g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb

tractats o convenis intemacionals.

i) Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i
dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal
de les esmentades entitats, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

Respecte a les entitats que tinguin l'obligació d'efectuar la comunicació de
l'exercici de l'opció del règim fiscal especial previst en el títol II de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, s'entendrà feta aquesta comunicació, de conformitat
amb l'article 2.3 del Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei, per la
presentació davant l'Administració Tributària de l'Estat de la declaració censal
d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors en

què es contingui l'opció, i produirà efectes a partir del període impositiu que
coincideixi amb Tany en què es presenta la declaració censal d'alta o modificació i
el següent en cas de baixa.

2. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat 1 anterior tenen
caràcter rogatori i, per tant, només s'atorgaran, si s'escau, a sol·licitud del subjecte
passiu de l'impost.

Art. 5è. Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquest impost les persones

físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general
tributària, sempre que exerceixin en territori nacional qualsevol de les activitats
constitutives del fet imposable.

Art. 6è. Quota tributària. 1. La quota tributària serà el resultat d'aplicar a la
quota de tarifa de l'impost municipal, provincial o nacional el coeficient de
ponderació establert a l'apartat 2n d'aquest article i, en el seu cas, el coeficient de
situació regulat a l'apartat 3r d'aquest article.

2. Sobre les quotes determinades en les tarifes de l'impost s'aplicarà en tot cas
un coeficient de ponderació determinat en funció de l'import net de la xifra de
negocis del subjecte passiu d'acord amb el quadre següent;

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,00 fins 10.000.000,00 1,30
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Des de 10.000.000,00 fins 50.000.000,00
Des de 50.000.000,00 fins 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

1.32
1.33
1,35
1,31

L'import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al
conjunt d'activitats econòmiques exercides pel mateix subjecte i es determinarà
d'acord amb allò previst a l'article 4t, apartat Ir lletra c) d'aquesta Ordenança.

3. D'acord amb l'article 87è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, sobre les quotes municipals de tarifa, incrementades per l'aplicació del
coeficient de ponderació regulat a l'apartat 2n d'aquest article, s'aplicarà el
coeficient que correspongui dels assenyalats en el quadre següent, en funció de la
categoria de carrer en què estigui situat el local on s'exerceixi l'activitat:

Zones industrials consolidades 2,09
Carrers de categoria A 3,80
Carrers de categoria B 3,33
Carrers de categoria C 2,95
Carrers de categoria D 2,28
Carrers de categoria E 1,33
Carrers de categoria F 0,95
La classificació de les diferents vies públiques de la ciutat queda determinada

d'acord en l'annex d'aquestes ordenances.
Les zones industrials consolidades fan referència únicament a la Zona Franca i

el Port. A la resta de zones industrials els serà aplicat el coeficient de situació del
carrer on es troben ubicades.

4. A l'efecte d'assignació del coeficient de situació corresponent en el present
impost, seran d'aplicació els criteris següents:

a) S'aplicarà el coeficient 2,28 als establiments situats als carrers, trams de
carrers, indrets o llocs que no tinguin assignat específicament un coeficient de situació.

b) Als establiments situats en el subsòl de la via pública o en instal·lacions
de serveis públics que s'estenen pel subsòl de la ciutat, els serà aplicat el coeficient
de situació que correspongui al de la sortida més propera a la via pública.

c) Als establiments situats a la via pública els serà aplicat el coeficient
corresponent a la finca més propera, i en el cas d'equidistància a dues finques de
diferent categoria, els serà aplicat el coeficient corresponent a la finca que el tingui
més alt.

d) Als locals situats en xamfrans o amb accessos per diferents vies
públiques, els serà aplicat el coeficient de situació corresponent a la via pública
que tingui la categoria més alta.
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Art. 7è. Bonificacions. 1. Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les
cooperatives així com les seves unions, federacions i confederacions en els termes

establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les
cooperatives. Hauran d'acreditar la seva inscripció en el Registre de cooperatives.

2. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que
iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys d'activitat
següents a la finalització del segon període impositiu del seu desenvolupament.

3. D'acord amb allò que preveu l'article 76è.l.9 de la Llei 41/1994, de 30 de
desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 1995, podran gaudir d'una
reducció en la quota del present impost els subjectes passius titulars de locals
afectats per obres a la via pública, on s'exerceixin activitats classificades a la
divisió 6a de la secció primera de les Tarifes de l'impost. Aquesta reducció,
establerta en relació amb la durada de les obres esmentades, es reconeixerà segons
els percentatges i condicions següents;

Subjectes beneficiats: els titulars de locals on s'exerceixin activitats
econòmiques que tributin per quota municipal que resultin afectats per obres en la
via pública de durada superior a tres mesos.

Percentatges de reducció:
Obres amb durada de 3 a 6 mesos: 20%
Obres amb durada de 6 a 9 mesos: 30%
Obres amb durada de 9 a 12 mesos: 40%
La reducció en la quota es practicarà dins la liquidació de Tany immediatament

següent a l'inici de les obres de què es tracti.
El procediment es realitzarà d'ofici pels Consells de Districte o a petició de

l'interessat, segons que preveu l'article esmentat de la Llei de pressupostos.
4. Així mateix, de conformitat amb allò que preveu l'article 76è. 1.9 de la Llei

41/1994, de 30 de desembre, quan en els locals on s'exerceixen activitats
classificades a la divisió 6a de la secció la de les Tarifes de l'impost que tributin
per quota municipal es facin obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció
de la corresponent llicència urbanística i les quals tinguin una durada superior a
tres mesos, sempre que per causa d'aquestes obres els locals estiguin tancats, la
quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que el local estigui
tancat.

Aquesta reducció haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu i, si s'escau, un

cop concedida, el subjecte passiu haurà de sol·licitar la corresponent devolució
d'ingressos indeguts per l'import de la reducció.

5. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost, durant els dos
primers anys, els subjectes passius que utilitzin l'energia solar o altres energies
renovables en l'exercici de les activitats objecte de l'impost.
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La bonificació haurà d'ésser sol·licitada pel subjecte passiu que haurà
d'acreditar que es compleixen els requisits expressats, d'acord amb el procediment
establert en les Normes reguladores del foment de les activitats de la campanya

municipal per a la protecció i millora del paisatge urbà. Una vegada concedida,
s'aplicarà a la quota de l'impost del període anual següent al de la data de
sol·licitud.

No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol sigui obligatòria
d'acord amb la normativa específica en la matèria.

6. S'estableix una bonificació del 20% de la quota, amb efectes exclusius per al
període impositiu 2012, per als subjectes passius que tributin per quota municipal i
que hagin incrementat en un 10% o més la mitjana de la seva plantilla de
treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior
al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

En cap cas, sobre la quota total de l'Ajuntament, la quantitat bonificada podrà
superar els imports següents:

Segons nivell d'import net de la xifira de negoci (per coeficients de
ponderació):
1.29 (1 milió a 5 milions): 1.219,29 €
1.30 (5 milions a 10 milions): 1.876,30 €
1.32 (10 milions a 50 milions): 2.715,78 €
1.33 (50 milions a 100 milions): 3.021,45 €
1,35 (més de 100): 13.571,49 €
1.31 (sense xifi-a de negoci): 978,01 €

En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents:

1° Per al càlcul de la mitjana d'increment de plantilla referit es prendran
les persones contractades en els termes que disposi la legislació laboral.

2° L'increment de plantilla fixa ha de comportar un increment real de la
plantilla total del subjecte passiu. A més, l'increment s'ha de produir en
relació als seus centres de treball a Barcelona.

3° El nombre de contractes que cal considerar per determinar l'increment
es refereix pel nombre total de contractes fixos manifestats en el conjunt
d'activitats desenvolupades a Barcelona.

La bonificació s'aplicarà a totes les activitats desenvolupades pel
subjecte passiu a Barcelona que tributin per quota municipal i l'import
màxim de bonificació s'aplica en relació a cadascuna d'aquestes quotes.
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4° L'increment de la mitjana es calcularà de la forma següent:

T = (Tf-Ti)*100/Ti

T= Taxa d'increment mitjà %
Tf = Nombre de treballadors amb contracte fix (segons punt 2n i 3r) en
el període final comparat
Ti= Nombre de treballadors amb contracte fix (segons punt 2n i 3r) en el
període inicial comparat

5° La sol·licitud s'haurà de fer dins el primer trimestre de l'exercici per
al qual es demana la bonificació.

6° En la sol·licitud de bonificació s'identificarà el subjecte passiu i es
relacionaran totes les activitats amb indicació de l'adreça i epígraf de
tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.

El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració
sota la seva responsabilitat, que, a més de les dades identificatives,
inclourà les circumstàncies següents:
a." En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l'exercici pel
qual es demana la bonificació, per cada exercici, nombre total de
treballadors tant de l'empresa com dels que tenen contracte fix i que
presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.
b.- Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests
treballadors, indicant el nom i cognoms, NIF, número de la Seguretat
Social i la data d'inici de la prestació de serveis. A més, caldrà indicar
expressament l'adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun
dels treballadors.

S'adjuntarà a la declaració còpia dels contractes de treball corresponents
i còpia, degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat
Social, de la sol·licitud presentada per l'empresa per causar l'alta del
treballador.

T La bonificació s'atorgarà amb caràcter provisional al moment de
presentar la sol·licitud i restarà condicionada al resultat de les
comprovacions que pugui realitzar l'Ajuntament.

Art. 8è. Període impositiu i meritació. 1. El període impositiu coincideix
amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta de subjectes passius
que no hagin d'estar-ne exempts. En aquest cas, el període impositiu començarà en
la data d'inici de l'exercici de l'activitat i acabarà amb l'any natural.

2. L'impost s'acreditarà el primer dia del període impositiu i les quotes seran
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irreductibles, excepte quan, en els casos d'alta de subjectes passius no exempts el
dia de començament de l'exercici de l'activitat no coincideix amb l'any natural. En
aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que manquin per acabar l'any natural, incloent-hi els de començament de
l'exercici de l'activitat.

3. Igualment, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les
quotes es prorratejaran per trimestres naturals, excloent-ne aquell en què s'hagi
produït el cessament esmentat. Amb aquesta finalitat, els subjectes passius podran
demanar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en
els quals no s'hagi exercit l'activitat.

Art. 9è. Matrícula. 1. L'impost es gestiona a partir de la matrícula que es
formarà anualment i estarà constituïda per censos comprensius dels subjectes
passius que exerceixin activitats econòmiques i no estiguin exempts de l'impost,
quotes mínimes i, si escau, del recàrrec provincial.

La formació de la matrícula de l'impost és competència de l'Administració
tributària de l'Estat. Igualment, la qualificació de les activitats econòmiques i la
fixació de les quotes corresponents serà practicada per l'Administració de l'Estat.

Contra els actes d'inclusió, exclusió o variació de qualificació d'activitats
econòmiques i fixació de quotes, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
i, en tot cas, reclamació econòmic administrativa davant el Tribunal Econòmic
Administratiu Regional de Catalunya.

2. Els subjectes passius, no exempts de l'impost, que iniciïn la seva activitat,
hauran de presentar les declaracions d'alta en el termini d'un mes des de l'inici de
l'activitat.

3. Els subjectes passius que deixin de complir les condicions exigides per a
l'aplicació de les exempcions previstes estaran obligats a presentar la corresponent
declaració censal d'alta, on manifestin tots els elements necessaris per a la seva
inclusió en la matrícula, durant el mes de desembre immediatament anterior a l'any
en què aquests subjectes passius resultin obligats a contribuir per l'impost.

4. Els subjectes passius als quals no resulti d'aplicació l'exempció prevista en
la lletra c) de l'apartat Ir de l'article 4t hauran de comunicar a l'Agència Estatal
d'Administració Tributària l'import net de la seva xifra de negocis en els termes
establerts a l'Ordre del ministre d'Hisenda 85/2003, de 23 de gener.

5. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l'impost estan obligats a
presentar una declaració de baixa quan cessin en l'exercici d'una activitat, o de
variació, en la qual han de comunicar les alteracions d'ordre físic, econòmic o
jurídic separadament per a cada activitat, en el termini d'un mes des de la data en
què es va produir el cessament de l'activitat o la variació.
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Les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements
tributaris no alteraran l'import de les quotes per les quals es tributava. Quan les
oscil·lacions de referència siguin superiors als percentatges indicats, tindran la
consideració de variacions.

6. Les declaracions de variació o baixa, referents a un període impositiu,
tindran efectes en la matrícula del període impositiu següent.

7. La inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes als censos,
resultants de les actuacions d'inspecció tributària o de la formalització d'altes i
comunicacions, es consideraran actes administratius i significaran la modificació
del cens esmentat. Per a qualsevol modificació de la matrícula referent a les dades
que figurin en els censos, serà requisit indispensable i inexcusable l'alteració
prèvia d'aquestes últimes en el mateix sentit.

8. En tot allò que no és previst en aquest article, hi serà d'aplicació el Reial
decret 243/1995, de 17 de febrer, en relació a les obligacions dels subjectes passius
de presentar declaracions d'alta, de baixa i de variació.

Art. 10è. Gestió municipal. 1. La liquidació i recaptació, com també la
revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, seran
portades a terme per l'Ajuntament. Comprenen les funcions següents: concessió i
denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions per a la
determinació dels respectius deutes tributaris, emissió d'instruments de
cobrament, resolució d'expedients per a la devolució d'ingressos indeguts i
resolució del recurs d'alçada, previst a l'article 46è de la Llei 1/2006, de 13 de
març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició,
aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14è del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, que s'interposi contra els actes esmentats,
i actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a les
matèries compreses en aquest apartat.

2. La inspecció d'aquest impost serà duta a terme per la Inspecció Municipal
d'Hisenda per delegació de l'Administració Tributària de l'Estat. Contra els actes

d'inspecció que suposin inclusió, exclusió o variació de les dades censáis es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició i, en tot cas, reclamació econòmica
administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin
qualsevol element del present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
d'aquesta Ordenança.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, tindrà efectes a partir de l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació.
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Ordenança físcal núm. 2.1

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL LACIONSI OBRES

Art. Ir. Disposició general. D'acord amb allò que estableixen els articles 100è
a 103è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s'estableix l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, amb independència d'altres exaccions
que es puguin acreditar, especialment la taxa per l'atorgament de les llicències
urbanístiques pertinents.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable la realització de
qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l'obtenció de la
corresponent llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no la llicència
esmentada, sempre que l'expedició correspongui a l'Ajuntament.

Resten inclosos en el fet imposable de l'impost els supòsits en què les
Ordenances municipals d'aplicació autoritzin la substitució de la llicència
urbanística per la comunicació prèvia, a l'empara del que disposa l'article 187è.4
del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, 0 que les construccions, instal·lacions o obres es realitzin en compliment
d'una ordre d'execució municipal.

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 maritimoterrestre, encara que calgui, a més,
l'autorització d'una altra administració.

Art. 3r. Actes subjectes. Són actes subjectes tots aquells actes que compleixin
el fet imposable definit en l'article anterior, i en concret:

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 de guals per a l'entrada i sortida de vehicles de les finques a

la via pública.
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e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per
particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que corresponen
tant a les obres necessàries per a l'obertura de cales i pous, col·locació de pals de
suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o

voreres, com a les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament d'allò
que s'hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.

f) Els moviments de terres, com ara desmunts, esplanacions, excavacions,
terraplenados, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a obres
incloses i per executar en un projecte d'urbanització o edificació aprovat o
autoritzat.

gj Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte
d'urbanització.

h) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques.
i) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi

d'emplaçament de tota mena d'instal·lacions tècniques dels serveis públics,
qualsevol que en sigui l'emplaçament.

j) Les instal·lacions de caràcter provisional.
k) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports

publicitaris visibles des de la via pública.
l) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats

industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a

què es destini el subsòl.
m) La realització de qualsevol altre acte establert pels plans d'ordenació o per

les ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal,
sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres.

Art. 4t. Actes no subjectes. Són actes no subjectes:
a) Les tasques de neteja, d'esbrossada i de jardineria a l'interior dels solars,

sempre que no impliquin la destrucció dels jardins.
b) La instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de

ventilació dels habitatges.
c) Les obres d'urbanització, de construcció o d'enderroc d'un edifici, en cas

que siguin executades per ordre municipal amb la direcció dels serveis tècnics de
l'Ajuntament.

d) Les obres interiors que no comportin cap canvi en les obertures, els
murs, els pilars i els sostres, ni tampoc en la distribució interior de l'edifici,
llevat del cas que formin part de les obres de remodelació, rehabilitació o

reforma, que amb caràcter general es facin en un edifici o instal·lació.
e) Les obres de supressió de guals per reposar la vorera i la modificació o
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reforma de guals per tal d'adaptar-los als requeriments de noves ordenances
municipals.

J) Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a con¬
tenidors de recollida selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.

g) Les obres per treure rètols de publicitat.
h) L'adequació a mesures d'aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes

actuacions no s'integrin en obres o construccions d'abast general.

Art. 5è. Exempcions. Estan exemptes de l'impost:
a) Les construccions, instal·lacions o obres de les quals sigui propietari l'Estat,

les comunitats autònomes o les entitats locals, que, tot i estar subjectes a aquest
impost, estiguin directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara
que la gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d'obres
d'inversió nova com de conservació.

b) Les construccions, instal·lacions i obres que tinguin per finalitat la
conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats béns culturals
d'interès nacional, de conformitat amb la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català.

c) Les construccions, instal·lacions i obres de les quals sigui propietària la
Santa Seu, la Conferència episcopal, les diòcesis, les parròquies i altres
circumscripcions territorials, els ordes i congregacions religioses i els instituts de
vida consagrada i les seves províncies i les seves cases, de conformitat amb
l'apartat Ir lletra B) de l'article IV de l'acord entre l'estat espanyol i la Santa Seu
sobre assumptes econòmics.

Art. 6è. 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
35è.4 de la Llei general tributària, que siguin propietaris de la construcció,
instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble en el qual es fa.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior, tindrà la consideració de
propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost
que comporti la seva realització.

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte
passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d'aquell els
qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions,
instal·lacions o obres.

Els substituts podran exigir del contribuent l'import de la quota tributària
satisfeta.
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Art. 7è. Bonifícacions. 1. Les obres que tinguin per objecte la realització de
construccions o instal·lacions declarades d'especial interès o utilitat municipal,
perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de
foment de treball, podran gaudir d'una bonificació de la quota en els percentatges
següents, en fimció de les circumstàncies que a continuació s'expressen:

A) Circumstàncies socials:
Al. Construccions, instal·lacions i obres destinades a qualsevol dels
equipaments comunitaris que es detallen a l'article 212è de les Normes
Urbanístiques del Pla General Metropolità, que s'executin en terrenys
qualificats urbanísticament com d'equipament:

Si es promouen directament per una entitat de caràcter públic 70%
Si es promouen directament per una entitat sens ànim de lucre 65%
Si es promouen directament per una entitat de caràcter privat 35%

Al. Obres, construccions i instal·lacions que s'executin per iniciativa
pública destinades a la promoció d'aparcament públic 50%
A3. Obres, construccions i instal·lacions adreçades al compliment del Pla
d'habitatge de Barcelona 2008 - 2016:

a) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions,
instal·lacions o obres en règim de protecció pública destinades a

lloguer, a dret de superfície o a una altra forma de cessió d'ús i a

allotjaments col·lectius protegits.
b) Bonificació del 90% de la quota per a les construccions,
instal·lacions o obres en règim de protecció pública de règim especial i
de règim general destinades a la venda de promoció pública o per
entitats sense ànim de lucre.

B) Circumstàncies culturals, historicoartístiques:
Bl. Obres i instal·lacions en edificis catalogats d'interès local, inclosos en
el catàleg del Patrimoni cultural català (nivell de protecció B) 50%
B2. Obres i instal·lacions sobre edificis o locals urbanísticament protegits
(nivell de protecció C) 35%

C) Circumstàncies de foment de l'ocupació:
Bonificació del 30% de la quota per construccions, instal·lacions i obres
realitzades en els locals afectes a l'exercici d'una activitat econòmica de la

qual el subjecte passiu és titular, quan concorri:
a) que aquesta activitat s'hagi iniciat dins els dos anys anteriors a la

sol·licitud de la llicència d'obres o urbanística, o
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b) que hagi incrementat la mitjana de la seva plantilla al municipi en im
10% 0 més entre l'exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el

precedent.

Juntament amb la sol·licitud el subjecte passiu o el seu representant ha de
presentar una declaració sota la seva responsabilitat, que a banda de les
dades identificatives, ha d'incloure les circumstàncies següents:

Activitats econòmiques exercides en el local afecte objecte de les
construccions, instal·lacions i obres.
Data d'inici de les activitats i acreditació de no haver-se donat de
baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària.
En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l'inici de les

construccions, instal·lacions i obres pel qual es demana la
bonificació nombre total de treballadors, per cada exercici, tant de
l'empresa com dels que presten serveis en centres de treball a la
ciutat de Barcelona.

Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests
treballadors, amb indicació del nom i cognoms, NIF, número
d'afiliació de la Seguretat Social i la data d'inici de la prestació de
serveis. A més, caldrà indicar expressament l'adreça del centre de
treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.

A la declaració s'haurà d'adjuntar còpia dels contractes de treball
corresponents i còpia, degudament registrada davant la Tresoreria de
la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l'empresa per
causar l'alta del treballador.

1.1. Per tal de gaudir de les bonificacions esmentades, és necessari que el
subjecte passiu sol·liciti la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les
obres, construccions o instal·lacions a executar i la bonificació en els terminis
següents:

a) En el moment de sol·licitar la corresponent llicència d'obres o
instal·lació.

b) Abans de ser concedida la llicència, juntament amb la presentació de la
corresponent autoliquidació provisional de l'impost.

1.2. En cap cas s'atorgarà la bonificació, si les construccions, instal·lacions o
obres no es troben emparades per la llicència corresponent.
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1.3. A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació que justifiqui la
procedència de la declaració; en cas que calgui l'aportació de documentació
sotmesa a certa tramitació, serà suficient la certificació conforme es troba en

tràmit; en tal situació la declaració d'especial interès o utilitat municipal es
condicionarà a la seva justificació davant l'òrgan gestor de l'impost, justificació
que caldrà presentar en el termini d'un mes des de la seva obtenció.

1.4. En el supòsit que se sol·liciti abans de l'atorgament de la corresponent
llicència, el subjecte passiu haurà d'aplicar, amb caràcter provisional, la
bonificació que al seu parer escaigui en l'autoliquidació de l'impost. En cas que es
denegui la sol·licitud es practicarà la corresponent liquidació provisional de
l'impost sense la bonificació, amb deducció de la quantitat ingressada per

l'autoliquidació, sense perjudici de la imposició de les sancions que procedeixin en
cas d'infiracció tributària.

1.5. L'acord de declaració d'interès públic o utilitat municipal i de
determinació del percentatge de bonificació aplicable, serà adoptat per la Comissió
d'hàbitat urbà i medi ambient, per delegació del Plenari del Consell Municipal.

1.6. En el supòsit que les obres, instal·lacions o construccions, susceptibles de la
bonificació que aquí es regula, es trobin dins del marc d'un conveni urbanístic o de
col·laboració, en ambdós casos de caràcter interadministratiu, l'acord d'aprovació del
conveni, realitzada pel Plenari del Consell Municipal, podrà contenir la declaració
d'interès públic o utilitat municipal i determinar el percentatge aplicable.

1.7. Les bonificacions establertes en la lletra A) circumstàncies socials, B)
circumstàncies culturals, historicoartístiques i C) circumstàncies de foment de
l'ocupació no són acumulables.

2. Les construccions, instal·lacions o obres destinades a habitatge de protecció
oficial gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota, amb independència de les
bonificacions establertes a l'apartat 1 lletra A3 d'aquest article.
Aquesta bonificació serà concedida per l'òrgan que atorgui la llicència; i s'aplicarà
a la quota que resulti d'aplicar, si s'escau, les bonificacions a les quals es
refereixen els paràgrafs lletres Al i A2 de l'apartat Ir d'aquest article.

3. Podran gaudir d'una bonificació del 90% de la quota de l'impost les
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i
habitabilitat de les persones amb discapacitat, sempre que aquestes actuacions no

s'integrin en obres o construccions d'abast general.
3.1. El subjecte passiu haurà de sol·licitar la bonificació en el moment de

presentar la sol·licitud de la corresponent llicència de construccions, instal·lacions
0 obres i haurà d'aplicar, amb caràcter provisional, la bonificació en

l'autoliquidació de l'impost. Les sol·licituds de bonificacions que es presentin fora
del moment anterior s'han de considerar extemporànies.
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3.2. En cas que es denegui la sol·licitud es practicarà la corresponent liquidació
provisional de l'impost sense la bonificació, amb deducció de la quantitat
ingressada per l'autoliquidació, sens perjudici de la imposició de les sancions que
procedeixin en cas d'infracció tributaria.

3.3. Aquesta bonificació será concedida per l'òrgan que atorgui la llicència.
4. La bonificació dels apartats 2 13, assolirà exclusivament la part de la quota
corresponent a les construccions, instal·lacions o obres destinades a les
corresponents finalitats i, s'haurà d'acreditar per l'interessat mitjançant pressupost
desglossat subscrit pel facultatiu director de les obres. Aquesta bonificació no
afectarà, en cap cas, les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin als
immobles obligatòriament, per prescripció legal.

Art. 8è. Base imposable. La base imposable de l'impost està constituïda pel
cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra; s'entén com a tal, a aquests
efectes, el cost d'execució material d'aquella construcció, instal·lació o obra.

No formen part de la base imposable d'aquest impost aquells conceptes que no

integrin estrictament el cost d'execució material, com l'impost sobre el valor afegit
i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres
prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la
construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris dels professionals i el
benefici empresarial del contractista, ni qualsevol altre concepte que no integri,
estrictament, el cost d'execució material, sempre que l'existència i quantia
d'aquests conceptes resultin dels respectius contractes, pressupostos o documents
suficientment acreditatius.

Art. 9è. Tipus de gravamen. La quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar a
la base imposable un tipus del 3,35%.

Art. 10è. Meritació. L'impost es merita en el moment de començar la
construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi sol·licitat o obtingut la
llicència, ni s'hagi presentat la comunicació prèvia corresponent.

Art. IIè. Gestió i liquidació. 1. El subjecte passiu practicarà l'autoliquidació
d'aquest impost, la qual tindrà caràcter d'ingrés a compte, abans de l'obtenció de la
corresponent llicència o quan, no havent-la encara sol·licitat, concedit o denegat,
s'iniciï la construcció, instal·lació o obra. La base imposable es determinarà en
funció del pressupost presentat per l'interessat, i visat pel Col·legi Oficial
corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu, o bé segons els índexs o
mòduls que consten a l'annex d'aquest Ordenança.
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2. El pagament de la quota resultant de l'autoliquidació o liquidació
provisional és un requisit necessari per a l'obtenció de la llicència d'obres.

3. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva,
s'iniciï la construcció, instal·lació o obra, l'Ajuntament practicarà una liquidació
provisional a compte. La base imposable es determinarà d'acord amb el pressupost
presentat per l'interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de l'Ajuntament, i
visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això constitueixi im requisit preceptiu,
o bé segons els índexs o mòduls que consten a l'annex d'aquesta Ordenança.

4. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'Ajuntament,
prèvia comprovació, modificarà, si s'escau, la base imposable utilitzada en

l'autoliquidació de l'interessat o en la liquidació provisional a què es refereixen els
paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent liquidació definitiva, tenint en

compte el cost real i efectiu d'aquelles, i exigirà del subjecte passiu, o li
reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. Les funcions d'investigació,
comprovació i liquidació definitiva corresponen al servei d'Inspecció d'Hisenda
municipal.

5. En l'exercici de les funcions anteriors, la Inspecció d'Hisenda municipal
podrà requerir la documentació que reflecteixi el cost real i efectiu de les
construccions, instal·lacions o obres, que pot consistir en el pressupost definitiu,
les certificacions d'obra, els contractes d'execució, la comptabilitat de l'obra, la
declaració d'obra nova o qualsevol altra documentació que pugui considerar-se
adequada a l'efecte de la determinació del cost real. Quan no s'aporti la
documentació esmentada, no sigui completa o no se'n pugui deduir el cost real, la
comprovació administrativa la faran els serveis municipals pels mitjans de
determinació de la base imposable i comprovació de valors establerts a la Llei
general tributària.

Art. 12è. Infraccions. Caldrà atenir-se a allò que disposen la Llei general
tributària i l'Ordenança fiscal general.

Disposició addicional. Les modificacions produïdes per la Llei de
pressupostos generals de l'Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin
qualsevol element del present impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit
d'aquesta Ordenança.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

170



Ordenança fiscal 2.1

ANNEX

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE D'ACORD AMB EL COST
MATERIAL DE L'OBRA O INSTAL LACIÓ, SEGONS MÒDULS

A. OBRES

1. La base imposable es determina mitjançant el producte del nombre de
metres quadrats de superfície construïda o reformada pel valor en €/m^ assignable
a cada grup.

El valor del mòdul bàsic és de 664,35 €/m^ sobre el qual s'aplicaran els
coeficients següents:

Grup Tipus d'edificació Coeficient Valor €/m^

I Arquitectura monumental 2,75 1.826,96
II Hotels de 5 estrelles 2,55 1.694,09
III Cinemes. Discoteques. Clíniques i hospitals. Bal¬

nearis. Biblioteques. Museus. Teatres. Estacions de
transports. Presons. Hotels de 4 estrelles 2,25 1.494,79

IV Laboratoris. Edificis d'oficines. Habitatge de
més de 130 m^ 2,15 1.428,35

V Hotels de 3 estrelles. Dispensaris i centres
mèdics. Residències geriàtriques. Habitatges de
90 a 130 m^ 1,65 1.096,18

VI Hotels de 2 estrelles. Escoles. Residències
d'estudiants. Habitatges inferiors a 90 m^ 1,30 863,65

VII Hotels d'una estrella. Pensions i hostals.

Habitatges protegits 1,00 664,35
VIII Edificis industrials. Magatzems, Centres i locals

comercials. Pavellons esportius coberts 0,85 564,70
IX Aparcaments, garatges 0,55 365,39
X Parcs infantils a l'aire lliure. Piscines, instal·la¬

cions esportives descobertes i similars 0,30 199,30

2. S'aplicarà un factor corrector, sobre el valor m^ obtingut segons els tipus
d'edificació en els casos següents;

En les reformes parcials fetes a l'edifici, que no afectin la seva estructura i que
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no impliquin canvi d'ús ni modificacions en la distribució d'habitatges i locals, el
factor corrector serà 0,4.

En les reformes parcials fetes a l'edifici, que n'afectin l'estructura i que no

impliquin canvi d'ús ni modificacions en la distribució d'habitatges i locals, el
factor corrector serà 0,5.

3. Pel que fa als guals, la base imposable es determinarà aplicant a la
superfície ocupada el valor de 59,77 €/m^ i afegint-hi l'import resultant de
multiplicar la longitud del gual pel valor del metre lineal en funció del tipus de
gual:

XI Guals €/ml

4. En les construccions o obres destinades a usos diversos, s'aplicarà a cada
part el valor que li correspongui aplicat a la superfície útil del respectiu ús o

tipologia.

B. nVSTAL LACIONS INDUSTRIALS, DE CONDICIONAMENTS I
COMPLEMENTÀRIES

En els edificis de nova planta i en aquells en què la base imposable s'hagi
calculat d'acord amb els mòduls i coeficients de l'apartat A (obres), hi estan
incloses totes les instal·lacions pròpies de la tipologia de l'edifici.

Els valors unitaris previstos en el present apartat B solament seran d'aplicació
en aquells supòsits en què la instal·lació no estigui prevista com a part integrant
de l'immoble projectat. Seran d'aplicació especialment als locals comercials i
industrials projectats per a un ús específic indeterminat, als quals posteriorment
s'incorporin les instal·lacions esmentades.

CÀLCUL DE PRESSUPOST PER AINSTAL LACIONS

Pressupostos de barem de projectes
L'objecte d'aquests càlculs és arribar a un cost de pressupost d'instal·lacions,

basant-se en les característiques de les instal·lacions realitzades. Aquest
pressupost, producte d'aplicar les fórmules indicades, l'anomenarem Pb.

Gual model B20

Gual model B40

Gual model B60

Gual model B120

200,79
268,94
358,59
537,87

172



Ordenançafiscal 2.1

1. Aparcaments (preu per m^)
Càlcul per superfície
Pb= 15,76+ 0,8594 *^8
S: superfície total útil del local (m^)

2. Aparells a pressió
Projectes d'instal·lació d'aparells a pressió
- TIPUS A: sotmesos a l'acció de la fíama

Pb = 9.311,09 + 594,49 *V(SPV)
ZPV: suma dels productes (pressió de disseny*volum), (bar*m^
o kg/cm^*m^), dels aparells que formen part de la instal·lació

- TIPUS B: no sotmesos a l'acció de la fíama

Pb = 6.015,94 + 393,92*V(IPV)
ZPV: suma dels productes (pressió de disseny*volum), (bar*m^
o kg*cm^*m^), dels aparells que formen part de la instal·lació

3. Calefacció i calor industrial
- Per generadors d'aire calent

Pb = 0,11460* Q
Q: núm. de kcal/h generades

- Per radiadors i conductes

Pb = 0,18622 * Q
Q: núm. de kcal/h generades

4. Condicionament i refrigeració
- Aire condicionat

Pb = 0,35097 *F
F: núm. de fiigories/h generades

- Aire condicionat i calefacció per radiadors: instal·lació mixta
Pb = 0,18622 *Q +0,35097 *F
Q: núm. de kcal/h generades
F: núm. de ffigories/h generades

- Climatització per bomba de calor
Pb = 0,35097 *F
F: núm. de fiigories/h generades

- Fred industrial

Pb = 0,27933 * F
F: núm. de fiigories/h generades
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- Cambres frigorífiques
- De conservació (T > 0° C)

Pb = 959,75836 * Vv
V: volum útil de la cambra (m^)

- De congelació (T < 0° C)
Pb = 1.181,79209 *VV
V: volum útil de la cambra (m^)

5. Instal·lacions addicionals a la constmcció (prevenció d'incendis, elèctriques, etc)
Pb = M*S*C*fa
Pb! pressupost barem
M: mòdul (actualment M = 32,19 € /m^)
S: superfície edificada (m^)
C: coefícient segons el tipus d'edifícació
fa: factor d'actualització (actualment fa = 1,1)

TIPUS D'EDIFICACIÓ
Edificis industrials i garatges d'una planta
Edificis industrials i garatges de més d'una planta
Garatges subterranis i subterranis en general
Edificis d'oficines, per obrers o empleats

6. Electricitat
- Instal·lacions industrials i comercials

Pb = 6.768,62 + 78,7860 * W
W: potència contractada (kW)

- Instal·lacions provisionals d'obra i/o temporals
Pb = 6.768,62 + 15,7572 *W
W: potència contractada (kW)

- Instal • lacions d'enllumenat exterior i piscines
Pb = 6.768,62 +78,7860 *W
W: potència contractada (kW)

- Centres de transformació i estacions transformadores

Pb = 4.834,59 + 12,1759 *W
W: potència (kVA)

- Instal·lacions de distribució amb centre de transformació

Pb = 10.534,94 + 12,1759 * L + 12,1759 * W
L: longitud linia (m) * nombre de circuits
W: potència (kVA)

C

0,70
1,00
1,07
1,07
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7. Emmagatzematge
- Instal·lació de tancs de glp

Pb = 4.834,59 + 181,2512 * V(PV)
PV: pressió de disseny * volum (bar*m^ o kg/cm^*m^)

- Emmagatzematge de combustibles líquids
Pb = 6.016,41 +594.4772 * VV
V: capacitat total de l'emmagatzematge (m^)

- Emmagatzematge de productes químics
Pb = 11.817,921 + 297,2386 * Vv
V: capacitat total de l'emmagatzematge (m^)

8. Gas
- Instal·lacions receptores de gas

Pb = 6.088,02 + 2,0054 * VQ
Q: capacitat màxima de la instal·lació (kcal/h)

9. Ascensors i muntacàrregues
- Ascensors

Pb = Cp * (4.290,19 + 1.787,55 * N)
N: Nombre de parades.
Cp: Capacitat màxima de l'ascensor en persones / 6
Per capacitat inferiors a sis persones, el valor de Cp serà 1.

- Muntacàrregues
Pb = Cc'^ (2.860,11+ 1.191,72 *N)
N: Nombre de parades, incloent-hi embarcament.
Cc: Capacitat màxima de l'ascensor en Kg./150.
Per capacitat inferiors a 150 Kg, el valor de Cc serà 1.

10. Instal·lacions de rètols i cartelleres
- Instal·lació de rètol per m^ perimetral 96,49 €
- Instal·lació de cartelleres publicitàries

Per cada mòdul de 3x4 m 1.072,12 6
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Ordenança físcal núm. 3.1

TAXES PER SERVEIS GENERALS

Art. Ir. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que disposen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específi¬
cament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per

la prestació de serveis generals que es regeixen pels articles 20è a 27è del text
refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable:
a) La tramitació de llicències i documents expedits per l'Administració muni¬

cipal.
b) L'activitat municipal tant tècnica com administrativa realitzada per tal de

comprovar el compliment de les condicions de seguretat en el transport escolar
d'acord amb allò que disposa el RD 443/2001.

c) El trasllat, l'ingrés o la permanència de vehicles i altres en el dipòsit muni¬
cipal, provocats per denúncia d'infracció de trànsit o incompliment de les Orde¬
nances municipals.

d) La prestació del servei de retirada de vehicles, provocats per denúncia d'in¬
fracció de trànsit o incompliment de l'Ordenança de circulació.

e) La immobilització de vehicles per procediment mecànic.
j) Les compulses de documents i les compareixences a instància de particu¬

lars per presentar a administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona.
g) Els documents de caràcter general, els informes i els estudis.
h) La prestació de tanques de propietat municipal per a actes públics.
i) La retirada, el trasllat i la permanència al dipòsit d'elements situats a la via

pública sense autorització o que s'utilitzin en activitats no autoritzades desenvolu¬
pades a la via pública.

j) L'activitat tècnica i administrativa municipal realitzada per tal de tramitar
els processos de selecció del personal funcionari i laboral convocats segons l'oferta
pública d'ocupació per l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms
0 entitats públiques empresarials.
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Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius les persones físiques o jurídi¬
ques que sol·licitin o provoquin els serveis o en interès de les quals siguin prestats
aquests serveis, o bé siguin propietàries de béns ingressats en el dipòsit municipal.

Art. 4t. No subjecció. No estaran subjectes a la taxa per permanència en el di¬
pòsit municipal ni a la taxa per utilització del servei de grua previst als epígrafs I i
II de l'apartat B de l'annex d'aquesta Ordenança en els casos següents:

Quan el titular del vehicle l'hagi cedit a l'Ajuntament per al seu desballesta¬
ment i la meritació de la taxa sigui posterior a la cessió esmentada.

Quan els vehicles utilitzin el servei de grua o ingressin en el dipòsit municipal
(els deu primers dies d'estada) per causa de necessitat (celebració d'acte públic
autoritzat, obstaculització de neteja, reparació o senyalització de la via pública,
sempre que, en tots aquests casos, no hagi hagut la corresponent senyalització amb
la deguda anticipació), cas d'emergència, accident de circulació i en cas de sos¬

tracció 0 d'altres formes d'utilització del vehicle en contra de la voluntat del seu

titular, degudament justificades.

Art. 5è. Exempcions i bonificacions. 1. Estaran exempts de la taxa de drets
d'examen en convocatòries de places d'oferta pública d'ocupació, els membres de
famílies nombroses de categoria especial.
2. Tindran una bonificació del 50% de la quota de la taxa de drets d'examen, els
membres de famílies nombroses de categoria general.

Art. 6è. Bases. Les bases són les que resulten de la tarifa corresponent.

Art. 7è. Tarifes. Les taxes que cal satisfer són les que s'indiquen en l'annex
d'aquesta Ordenança.

Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació. 1. Per la prestació dels
serveis previstos en els apartats a), b), c),f), g) \j) l'article 2n d'aquesta Orde¬
nança, la liquidació ha de ser practicada mitjançant l'òrgan gestor i ha de ser satis¬
feta pel contribuent o pel destinatari en l'acte del lliurament o de la prestació del
servei mitjançant pagament en efectiu o sistemes de pagament habilitats.

En el cas de l'apartat h) de l'article 2n, els productes sol·licitats (un cop valo¬
rada i realitzada la petició) s'hauran de recollir a les dependències municipals on
hagin estat sol·licitats (OAC, IMI-IBC, etc.). La taxa s'ha de liquidar abans de
r entrega del producte.

2. En la prestació del servei de grua, la taxa s'ha de satisfer en els llocs de cus¬

tòdia dels vehicles.
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3. La taxa per immobilització de vehicles per procediment mecànic s'ha de sa¬
tisfer d'acord amb les normes vigents.

4. Per a la prestació dels serveis previstos en l'apartat b) de l'article 2n, el sub¬
jecte passiu ha de fer efectiu el pagament en el termini especificat a la notificació
de la liquidació.

5. La resta de taxes s'han de satisfer en el moment de la prestació del servei o
lliurament de l'efecte.

6. La taxa de drets d'examen en convocatòries de places de l'oferta pública
d'ocupació de l'Ajuntament s'ha de satisfer en règim d'autoliquidació, abans de
presentar la corresponent sol·licitud d'inscripció a les proves de selecció. El paga¬
ment es podrà realitzar per via telemática o en entitat bancària autoritzada.

No s'admetrà el pagament fora del termini de presentació d'instàncies concedit
a l'efecte.

La manca de pagament de la taxa en el termini establert per la presentació de
sol·licituds determinarà la inadmissió de l'aspirant a les proves selectives.

El model d'autoliquidació es podrà obtenir al portal de tràmits del web de
l'Ajuntament de Barcelona, al web de la Hisenda municipal i a les oficines
d'atenció al ciutadà.

No serà procedent la devolució de la taxa de drets d'examen en supòsits
d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

Art. 9è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança
fiscal general.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o deroga¬
ció.
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ANNEX

TARIFES

A. SERVEIS GENERALS

Epígraf I. Llicències, guies i altres documents €

1.1. Per cada autorització de transport escolar i de menors, de ca¬
ràcter anual 14,67

1.2. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles accionades
per aire o per un altre gas comprimit, no assimilades a escopetes,
d'ànima llisa o ratllada i d'un sol tret 6,56

1.3. Concessió de targetes per al mateix tipus d'armes descrit en

l'apartat anterior, però de tret semiautomàtic 12,02
1.4. Compulses de documents a instància de particulars per pre¬

sentar a administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona
- Per cada full a una cara 4,38
- Per cada full a doble cara 6,93
1.5. Compareixences a instància de particulars per presentar a

administracions alienes a l'Ajuntament de Barcelona
- Per cadascuna 18,68
1.6. Fotocòpies, amb exclusió dels documents que la seva repro¬

ducció tingui establerta una tarifa específica.
Per cada fotocòpia:

- una sola cara 0,09
- les dues cares 0,12
1.7. Còpies autoritzades d'informes tècnics i de comunicats

d'accidents de circulació als interessats, a les companyies o entitats
asseguradores i als jutjats o tribunals

Informes sol·licitats per finestra:
- Per cada informe (amb im màxim d'una fotografia) 54,78
- Per cada fotografia addicional 3,73
Informes sol·licitats per portal Internet:
- Per cada informe (amb un màxim d'una fotografia) 41,74
- Per cada fotografia addicional 3,12
1.8. Plans de mobilitat de Districtes

- Duplicat targeta d'accés 9,23
1.9. Duplicat targeta de resident 5,00
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1.10. Reproducció dc documents i plànols urbanístics
DIN AO 17,14
DIN Al 9,47
DIN A2 4,67
DIN A3 1,18
DIN A4 0,96
Dc 40 a 60 cm dc llarg 2,10
Dc 60 a 80 cm dc llarg 4,21
Dc 80 a 120 cm dc llarg 7,61
130 cm 8,79
140 cm 9,18
150 cm 9,63
160 cm 10,12
170 cm 10,42
180 cm 10,89
190 cm 11,35
200 cm 11,74
Plànol d'informació urbanística i parccl·lària 0,75
1.11. Subministrament d'informació urbanística informatitzada plà¬

nol 1:1 .000 (€/ha cn suport digital) 5,97
1.12. Microfilms dc documents d'arxiu (targeta d'obertura)
- Còpia cn paper DIN A3 2,55
- Còpia cn paper dc microfilm fet 0,56
- Microfilm dc microfilm 0,74
1.13. Informes i estudis

1.13.1. Croquis d'instal·lacions dc semàfors i diagrama dc funcio¬
nament, i dc senyals dc circulació 52,80

1.13.2. Informes i estudis realitzats per les diferents àrees a instàn¬
cia dc part

- per tècnic superior i hora 32,02
- per tècnic mitjà i hora 25,10
- per administratiu i hora 20,44
1.14. Emissió del camet d'investigador de biblioteca i/o arxius mu¬

nicipals 3,11
1.15. Digitalitzacions amb i sense reproducció posterior
1.15.1. Digitalització (sense suport)
1.15.1.1. Escáner d'opac
1.15.1.1.1.FinsaDINA-3(d'l a3MBaprox.) 0,35
1.15.1.1.2. Fins a DIN A-3 (de 40 a 60 MB aprox.) 4,12
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1.15.1.1.3. A partir de DIN A-2 (de 40 a 60 MB aprox.) 5,15
1.15.1.2 Fotografía manual digital
1.15.1.2.1. Jpeg (6 MB aprox.) 7,20
1.15.1.2.2. Tiff (50 MB aprox.) 18,00
1.15.1.3. Digitalització de diapositives
1.15.1.3.1. Jpeg (6 MB aprox.) 7,20
1.15.1.3.2. Tiff (50 MB aprox.) 18,00
1.15.2. Digitalització i reproducció amb suport dvd
1.15.2.1. Escáner d'opac
1.15.2.1.1. Fins a DIN A-3 (d'l a 3 MB aprox.) 2,21
1.15.2.1.2. Fins a DIN A-3 (de 40 a 60 MB aprox.) 5,97
1.15.2.1.3. A partir de DIN A-2 (de 40 a 60 MB aprox.) 7,00
1.15.2.2 Fotografia manual digital
1.15.2.2.1. Jpeg (6 MB aprox.) 9,07
1.15.2.2.2. Tiff (50 MB aprox.) 19,87
1.15.2.3. Digitalització de diapositives
1.15.2.3.1. Jpeg (6 MB aprox.) 9,07
1.15.2.3.2. Tiff (50 MB aprox.) 19,87
1.15.3. Digitalització i reproducció amb suport cd
1.15.3.1. Escáner d'opac
1.15.3.1.1. Fins a DIN A-3 (d'l a 3 MB aprox.) 1,54
1.15.3.1.2. Fins a DIN A-3 (de 40 a 60 MB aprox.) 5,30
1.15.3.1.3. A partir de DIN A-2 (de 40 a 60 MB aprox.) 6,33
1.15.3.2 Fotografia manual digital
1.15.3.2.1. Jpeg (6 MB aprox.) 8,39
1.15.3.2.2. Tiff (50 MB aprox.) 19,19
1.15.3.3. Digitalització de diapositives
1.15.3.3.1. Jpeg (6 MB aprox.) 8,39
1.15.3.3.2. Tiff (50 MB aprox.) 19,19
1.15.4. Digitalització i impressió en DIN A-4
1.15.4.1. Escáner d'opac
1.15.4.1.1. Fins a DIN A-3 (d'l a 3 MB aprox.) 1,28
1.15.4.1.2. Fins a DIN A-3 (de 40 a 60 MB aprox.) 5,05
1.15.4.1.3. A partir de DIN A-2 (de 40 a 60 MB aprox.) 6,08
1.15.4.2 Fotografia manual digital
1.15.4.2.1. Jpeg (6 MB aprox.) 8,13
1.15.4.2.2. Tiff (50 MB aprox.) 18,93
1.15.4.3. Digitalització de diapositives
1.15.4.3.1. Jpeg (6 MB aprox.) 8,13
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1.15.4.3.2. Tiff (50 MB aprox.) 18,93
1.15.5. Digitalització i impressió en DIN A-3
1.15.5.1. Escáner d'opac
1.15.5.1.1. Fins a DIN A-3 (dT a 3 MB aprox.) 1,98
1.15.5.1.2. Fins a DIN A-3 (de 40 a 60 MB aprox.) 5,77
1.15.5.1.3. A partir de DIN A-2 (de 40 a 60 MB aprox.) 6,80
1.15.5.2 Fotografia manual digital
1.15.5.2.1. Jpeg (6 MB aprox.) 8,83
1.15.5.2.2. Tiff (50 MB aprox.) 19,63
1.15.5.3. Digitalització de diapositives
1.15.5.3.1. Jpeg (6 MB aprox.) 8,83
1.15.5.3.2. Tiff (50 MB aprox.) 19,63
1.15.6. Digitalització i impressió a partir de DIN A-2
1.15.6.1. Escáner d'opac
1.15.6.1.1. Fins a DIN A-3 (d'l a 3 MB aprox.) 2,92
1.15.6.1.2. Fins a DIN A-3 (de40 a 60 MB aprox.) 6,70
1.15.6.1.3. A partir de DIN A-2 (de 40 a 60 MB aprox.) 7,73
1.15.6.2 Fotografia manual digital
1.15.6.2.1. Jpeg (6 MB aprox.) 9,77
1.15.6.2.2. Tiff (50 MB aprox.) 20,57
1.15.6.3. Digitalització de diapositives
1.15.6.3.1. Jpeg (6 MB aprox.) 9,77
1.15.6.3.2. Tiff (50 MB aprox.) 20,57

Epígraf 11. Pels serveis de tramitació tècnica i administrativa de les proves
d'accés a les places convocades de l'oferta pública d'ocupació de
l'Administració municipal.

€

1. Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups Al i A2
amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics 26,86

2. Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, Cl,
C2 i altres amb presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics 16,12

3. Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups Al i A2
amb presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics 53,72

4. Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, Cl,
C2 i altres amb presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics 32,24

5. Quan els aspirants siguin persones que es trobin en situació de
desocupació i que no percebin cap prestació econòmica, segons certifi-
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cat expedit per roficina del servei d'ocupació corresponent, o bé perso¬
nes amb discapacitat que acreditin una discapacitat igual o superior al
33%, mitjançant certificat emès per la institució competent, la quota
serà zero.

B. DIPÒSIT MUNICIPAL

Epígraf I. Vehicles
€

La taxa per mes, dia, hora o fracció de minut, determinada en funció
de la taxa horària arrodonida al múltiple de cinc cèntims d'euro a la
baixa, de permanència en el dipòsit municipal és la següent:

1.1. Automòbils de luxe, turismes, furgonetes, autotaxis, moto quad,
tricicles i quadricicles amb motor. Les quatre primeres hores, exemptes.
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 19,86 €/dia o 198,64 €/mes 1,99

1.2. Camions, camionetes, autocars, furgons, camions, tractors i re¬
molcs

Les quatre primeres hores, exemptes
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 38,68 €/dia o 386,82 €/mes 3,87
1.3. Motocicletes i ciclomotors
Les quatre primeres hores, exemptes
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 7,5 €/dia o 75 €/mes 0,75
1.4. Bicicletes i altres

Les quatre primeres hores, exemptes
A partir de la cinquena i fins a un màxim de 4,00 €/dia o 40 €/mes 0,40

Epígraf II. Per utilització del servei de grua, quan sigui necessari o conve¬
nient per al trasllat

€

2.1. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, carros, carretons i simi¬
lars 60,56

2.2. Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis,
moto quad, tricicles i quadricicles amb motor 147,69

2.3. Autocars, camions i camions tractors i remolcs, amb un mínim segons
de 180,61 € cost

2.4. Contenidors d'obres i altres 556,64
El cobrament de la taxa s'efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d'euro
a la baixa.
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Epígraf III. Immobilització de vehicles per procediment mecànic
€

3.1. Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis,
moto quad, tricicles i quadricicles amb motor 63,35

76,553.2. Autocars, camions, camions tractors i remolcs
3.3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, carros, carretons i simi¬

lars 30,20
El cobrament de la taxa s'efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d'euro
a la baixa.

Epígraf IV. Serveis prestats per la grua municipal a petició de particulars o
empreses, per moviments en distàncies curtes de vehicles, per obres, etc.

4.1. Camionetes, furgons, automòbils de luxe, turismes, autotaxis,
moto quad, tricicles i quadricicles amb motor, motocicletes, ciclomo¬
tors, bicicletes, carros, carretons i similars, per hora o fracció 73,00

4.2. Autocars, camions, camions tractors i remolcs amb un mínim segons
de 89,30 € cost
El cobrament de la taxa s'efectuarà arrodonida al múltiple de cinc cèntims d'euro
a la baixa.

Epígraf V. Serveis de recollida, trasllat i dipòsit d'elements que ocupin la via
pública sense llicència o que s'utilitzin en activitats no autoritzades desenvo¬
lupades a la via pública

5.1. Recollida, trasllat i dipòsit (ñns a 30 dies naturals) de gènere
procedent de venda no sedentària, sense llicència d'ocupació d'espais
públics, per venda no sedentària 194,52

5.2. Recollida, trasllat i dipòsit (fins a 30 dies naturals) d'elements
que ocupin la via pública sense autorització o que s'utilitzin en activitats
no autoritzades desenvolupades a la via pública

a) per cada camió de 12 tm necessari per al trasllat al dipòsit 336,17
b) per cada vehicle de fins a 7,5 tm per al trasllat al dipòsit 194,52
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C. PRESTACIÓ DE TANQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL PER A
ACTES PÚBLICS

El preu per dia o fracció de permanència de les tanques de protecció de propie¬
tat municipal és el següent:

Tanca de 2,10 x 1,05 m:

0-30 dies 2,24 €
Més de 30 3,08 €

Col·locació i retirada:

Preu equip/hora 88,85 €
Reposició per pèrdua o deteriorament de la tanca 77,38 €
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Ordenança físcal núm. 3.2

TAXES PER SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS
I SALVAMENT

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposa l'article 106è de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específica¬
ment, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per
la prestació dels serveis del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposabie. Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis
de bombers en els casos següents:

a) Incendi o salvament, llevat dels casos exclosos en l'article 4t.
b) Obertura de portes o altres accessos, quan sigui deguda a negligència o no

hi hagi risc per a persones o béns en l'àmbit bloquejat.
c) Neteja de calçades per vessament de combustibles, olis, líquids perillosos

0 similars quan sigui a causa d'una avaria.
d) Intervenció en elements interiors o exteriors d'immobles (incloent-hi el

sanejament de façanes, rètols publicitaris, alarmes, etc.) quan aquesta intervenció
sigui a causa d'una construcció o d'un manteniment deficients.

e) Inundacions ocasionades per obstrucció de desguassos, acumulació de bru¬
tícia, dipòsits en mal estat i casos similars, sempre que s'apreciï negligència en el
manteniment dels espais, immobles o instal·lacions de gas o aigua a la via pública.

f) Intervencions en avaries de transformadors o cables elèctrics, ins¬
tal·lacions de gas 0 aigua a la via pública.

g) Reforços de prevenció per a la iniciativa privada.
h) Prestació de serveis o materials per a usos o actes d'iniciativa privada.
i) Retirada de vehicles de la via pública, llevat dels casos exempts.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Estan obligats al pagament de les taxes, en qua¬
litat de contribuents, les entitats, els organismes o les persones físiques o jurídiques
que resultin beneficiàries de la prestació del servei. Si hi ha diversos beneficiats pel
servei al·ludit, la imputació de la taxa es farà proporcionalment als efectius em¬
prats en les tasques en profit de cada beneficiat, segons l'informe tècnic, i, si no fos
possible individualitzar-los, per parts iguals.
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2. Les empreses asseguradores del risc tenen la condició de substitut del con¬
tribuent.

3. En el cas d'intencionalitat o negligència, és subjecte passiu el causant del fet
imposable.

Art. 4t. No subjecció. No estan subjectes a les taxes els serveis prestats dins
del terme municipal de Barcelona següents:

a) Els motivats per incendis, sigui quin sigui el seu origen o intensitat, llevat
que es provi la intencionalitat o negligència greu del subjecte passiu o de terceres
persones, sempre que aquestes persones siguin identificables.

b) Els que tinguin com a objectiu el salvament o l'assistència a persones en
situació de perill.

c) Les intervencions com a conseqüència de fenòmens meteorològics extra¬
ordinaris 0 d'altres esdeveniments catastròfics.

d) Els de col·laboració amb els cossos i òrgans de totes les administracions
públiques, sempre que siguin deguts a manca de mitjans adequats per part del
sol·licitant.

e) Els serveis prestats a semovents en situació de perill.
J) Els serveis prestats a persones en situació de discapacitat o famílies els

ingressos de les quals no superin el doble del salari mínim interprofessional.

Art. 5è. Bases. Constitueixen la base per a l'exacció de la taxa:
a) El nombre d'efectius, tant personals com materials, que intervinguin en el

servei.

b) El temps invertit en el servei.

Art. 6è. Tarifes. Les quotes a satisfer pels serveis d'extinció d'incendis seran
les resultants d'aplicar les tarifes següents a la base establerta en l'article anterior:

1. SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

1. Quotes per servei d'intervenció
1.1. Quota màxima 200,88
La quota màxima de 200,88 € és d'aplicació en tots els serveis

esmentats en l'article 2n d'aquesta Ordenança sempre que es com¬

pleixin els condicionants següents:
Ir. Quan la durada màxima del servei sigui una hora
2n. Quan en la intervenció no s'utilitzin materials dels esmentats

en el punt 4 d'aquest article.
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2. Personal 40,35
2.1. Per nombre i hora o fracció

3. Servei de vehicles (personal i material)
3.1. Autobomba lleugera tipus B-100. Per hora o fracció 262,91
3.2. Autobomba pesant tipus B-200 o B-300. Per hora o fracció 293,88
3.3. Autobomba gran incendi tipus B-400. Per hora o fracció 363,28
3.4. Escala o braç articulat pesant => 30 m. Per hora o fracció 300,65
3.5. Escala < 25 m. Per hora o fracció 166,63
3.6. Vehicle de salvament (tipus C). Per hora o fracció 276,59
3.7. Ambulància. Per hora o fracció 150,43
3.8. Grua. Per hora o fracció 345,85
3.9. Vehicle especial (tipus J). Per hora o fracció 217,87
3.10 Furgó de transport (tipus F). Per hora o fracció 66,38
3.11 Embarcació pneumàtica. Per hora o fracció 183,57
3.12 Vehicle històric. Per hora o fracció 217,87

4. Material

4.1. Motobomba. Per hora o fracció 22,73
4.2. Electrobomba. Per hora o fracció 9,00
4.3. Petit grup electrogen. Per hora o fracció 13,16
4.4. Puntal triangular. Per dia o fracció 49,38
4.5. Puntal estabilitzador de tracció-compressió. Per dia o fracció 12,40
4.6. Puntal telescòpic. Per dia o fracció 5,56
4.7. Tauló de 4 m. Per dia o fracció 4,93
4.8. Xarxa protectora. Per dia o fracció 11,79
4.9. Corda comanda de 20 m. (per cada ús) 10,67

NOTA. El material amb tarifa per dia o fracció es facturarà per un import mà¬
xim al seu valor de reposició.

Art. 7è. Correccions de la quota. Les quotes de les intervencions de caràcter
sinistral urgent que afectin locals destinats a activitats socioculturals sense afany
de lucre tenen un coefrcient reductor del 0,5.

Art. Sé. Meritació i liquidació. 1. L'obligació de contribuir neix pel fet de la
prestació del servei, després d'haver-se fet la sol·licitud, llevat que es tracti d'un
servei d'urgència: en aquest cas, l'obligació naixerà també sense el requeriment de
l'interessat.
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2. Les tarifes es liquidaran després que el servei hagi estat prestat i d'acord amb
la durada i les circumstàncies d'aquest, i de conformitat amb allò que es preceptúa
en aquesta Ordenança.

3. En aquells serveis sol·licitats a l'SPEIS que no tinguin caràcter sinistral ni
urgent, es podrà exigir al beneficiari l'ingrés previ de la liquidació que correspon¬

gui, provisional o definitiva.

Art. 9è. Infraccions i sancions. Es procedirà d'acord amb allò que es disposa
en l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o deroga¬
ció.
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Ordenança físcal num. 3.3

TAXES PER SERVEIS URBANÍSTICS

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que estableixen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 57è
del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb els
articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per les activitats dels
serveis urbanístics municipals que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós
esmentat i per aquesta Ordenança.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable la realització d'una ac¬

tivitat, tant tècnica com administrativa, que es refereixi, afecti o beneficiï de forma
particular el subjecte passiu, i sigui necessària per a la prestació dels serveis se¬

güents;
1.- Urbanístics:

a) Atorgament de llicències urbanístiques exigides per la legislació
d'urbanisme i la seva pròrroga.
b) Tramitació de consultes prèvies, informes urbanístics i emissió de certifi¬
cats.

c) Tramitació de les comunicacions d'obres menors.

d) Inspecció d'obres.
e) Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna.
f) Tramitació de legalització d'obres.
g) Assenyalament d'alineacions i rasants, cessions i afectacions.

2.- Actes de prevenció i control d'activitats, establiments, instal·lacions:
a) Emissió d'informe urbanístic de compatibilitat.
b) Atorgament de l'autorització ambiental municipal.
c) Atorgament de llicències ambientals i de les municipals que exigeixi la
normativa sectorial.

d) Tramitació de la comunicació prèvia.
e) Control inicial d'activitats.
f) Emissió d'informe vinculant per a l'autorització ambiental.
g) Revisió periòdica per a la renovació d'autorització ambiental municipal i de
llicències ambientals.

h) Control periòdic.
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i) Tramitació d'informes previs de llicències d'activitats.
2. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats municipals esmentades pel

que fa a les obres de simple ornament, conservació i reparació que es facin a l'inte¬
rior dels habitatges.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Són contribuents d'aquesta taxa en concepte de con¬
tribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article
35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin
benefíciades o afectades per aquests serveis, o siguin propietàries dels elements
d'edifícació particular en estat perillós, per tal d'obtenir de l'Administració municipal la
llicència, el certifícat, l'informe o l'actuació corresponents.

2. Tindran la consideració de substituts del contribuent els propietaris dels im¬
mobles en què es fan les construccions o instal·lacions o s'executen les obres, els
quals podran repercutir, si és el cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Art. 4t. Base imposable. La base imposable està constituïda per les tarifes cor¬

responents incloses en l'annex d'aquesta Ordenança.

Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions. Cal aplicar les que recull la
legislació vigent.

Art. 6è. Quota tributària. Les quotes que cal satisfer són el resultat d'aplicar
les tarifes que figuren consignades en l'annex d'aquesta Ordenança.

Art. 7è. Meritació. La taxa es merita i, per tant, l'obligació de contribuir neix,
en el moment d'iniciar-se l'activitat municipal que constitueix el fet imposable.

Quant a resultes d'una inspecció es comprovi l'existència d'obres o ins¬
tal·lacions o l'exercici d'activitats sense llicència o autorització o sense haver

presentat la corresponent comunicació, es considerarà iniciada l'activitat adminis¬
trativa de prestació de serveis urbanístics en el moment de la comprovació.

Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i tramitació. 1. Les taxes per prestació
de serveis urbanístics s'exigiran en règim d'autoliquidació, sempre que l'activitat
s'iniciï a instància de l'interessat.

Per a les obres subjectes a règim de llicència, el subjecte passiu practicarà l'au-
toliquidació d'aquesta Taxa en el termini de dos mesos a comptar des del dia se¬

güent a la recepció del requeriment de l'administració perquè es practiqui.
2. S'exigiran en règim de liquidació, la qual serà practicada per l'òrgan gestor

de l'expedient, quan la prestació del servei s'iniciï d'ofici.
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3. En els supòsits de desistiment de la petició, caducitat del procediment o de¬
negació de la llicència sol·licitada, es procedirà a la devolució de l'import ingressat
per la taxa.

4. Un cop concedida la llicència no procedirà devolució de la taxa per motius
de caducitat o renúncia de la llicència.

Art. 9è. 1. Atès que la realització de les obres o instal·lacions a què es refereix
aquesta Ordenança pot requerir la utilització privativa o l'aprofitament especial
d'elements del domini públic i comportar la seva destrucció o deteriorament, per a
la reintegració de les despeses de la reconstrucció dels elements de domini públic,
cal atenir-se a les normes següents:

a) L'aprofitament especial derivat de les obres, instal·lacions o activitats a què es
refereix aquesta Ordenança, que comporti la depreciació continuada, la destmcció o el
desarranjament temporal de les obres o instal·lacions municipals, està subjecte al rein¬
tegrament del cost total de les despeses respectives de reconstmcció, reparació, reins-
tal·lació, adobament i conservació, sense peijudici de les taxes que es poden originar.

b) La reposició dels paviments destruïts, de les calçades i de les voreres va

sempre a càrrec de l'interessat.
c) En cas que la inspecció facultativa municipal consideri mal compactat el

terraplenament que s'ha practicat, caldrà fer-lo novament a càrrec de l'interessat.
d) L'import dels treballs a càrrec de l'interessat per a la reposició de pavi¬

ments, a la qual fa referència la lletra b) d'aquest article, s'ha de valorar per mitjà
de la inspecció facultativa municipal.

2. L'interessat a què es refereix l'apartat anterior ha de constituir, a requeriment
dels serveis tècnics municipals, un dipòsit previ de les quantitats reintegrables, en
garantia de les reposicions que ells mateixos facin, sempre que les construccions,
instal·lacions i/o obres no estiguin sotmeses a comunicació de primera ocupació.

3. Per determinar el càlcul del dipòsit i la quantitat a satisfer, cal atenir-se al
cost suportat efectivament per l'Ajuntament per tal de practicar les reconstruccions
de què es tracti, i, en tot cas, cal aplicar com a tarifes mínimes les següents:

a) Ferms primaris (terra, macadams) 35,02 €/ m^
b) Empedrats 175,08 €/m^
c) Formigons 100,22 €/m^
d) Aglomerats asfàltics 88,24 €/ m^
e) Lloses de pedra natural 286,20 €/ m^
f Voreres 100,45 €/m^
4. En cas que es tracti d'un paviment no inclòs en el detall anterior, el dipòsit

s'ha d'avaluar sobre la base del preu que figura per al paviment esmentat en el
quadre de preus de l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya.
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5. En cas que la reposició afecti diferents elements del paviment, se n'ha de va¬
lorar el cost relatiu a la reconstrucció per exigir-lo per la via administrativa.

6. En el cas que el dany sigui irreparable i la reposició resulti impossible, cal
procedir de la mateixa manera que per al número anterior i recarregar en un 100%
l'estimació tècnica.

7. Executades les obres i reposats els elements urbanístics de conformitat amb
la llicència d'obres, es procedirà a la devolució d'ofici dels dipòsits. En el cas que
els serveis tècnics competents considerin que la reposició del paviment o altres
elements urbanístics no ban estat satisfactoris, cal disposar d'aquest dipòsit per
reconstruir-los.

Art. 10è. L'exacció i la liquidació d'aquesta taxa són independents de l'exacció
i de la liquidació de l'impost sobre obres, instal·lacions i construccions.

Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança
fiscal general.

Art. 12è. En tot allò no expressament previst en aquesta Ordenança serà
d'aplicació l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX

TARIFES

Epígraf 1. Obres.
Les qualificacions d'obres majors o menors són les que disposen la legislació

vigent, les ordenances metropolitanes d'edificació, l'Ordenança municipal regula¬
dora dels procediments d'intervenció municipal en la tramitació d'obres, i la resta
de normativa urbanística.

1.1. Les quotes exigibles en concepte de taxes per llicències d'obres són les se¬

güents:
Llicència d'obres majors
La quota s'obté mitjançant el producte de la superfície de l'obra en m^ pel mò¬

dul de 6,24 €/ m^, corregit amb els coeficients següents:
Coeficient

Nova planta i ampliació 1
Rehabilitació o reforma 0,7

€

1.2. Les quotes exigibles en concepte de comunicació d'obres
menors:

a) Obres amb projecte tècnic. 320,00
b) Obres amb documentació tècnica. 227,28
1.3. La tramitació de la comunicació de la primera ocupació i

utilització serà gratuïta.
1.4. Taxes per la pròrroga de llicències d'obres majors 206,00
1.5. La taxa per l'ampliació dels terminis d'execució d'obres

subjectes a comunicació d'obres menors serà del 50% de l'import
que correspondria en cas d'una nova comunicació.

1.6. Legalització d'obres majors i menors: la quota és la que cor¬
respondria a la sol·licitud de la llicència necessària per a les obres
realitzades o la presentació de la corresponent comunicació.

1.7. Informe sobre obres majors: per informe sobre llicències
d'obres majors emès a instància de particular. €

a) Per informe 184,32
b) Per informe certificat 245,77
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Epígraf 11. Activitats, establiments i instal·lacions
2.1. Per la tramitació d'informe urbanístic de compatibilitat re¬

latiu a les activitats i instal·lacions compreses als annexos I i II de la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, la taxa a satisfer, per cada informe sol·licitat, és 595,25

2.2. Per la tramitació simultània de l'autorització municipal i de
r informe vinculant municipal, corresponents a les activitats i ins¬
tal·lacions de l'annex I de la Llei 20/2009, la taxa a satisfer, per
autorització sol·licitada, és 2.296,30

2.3. Per la tramitació de la llicència ambiental corresponent a
les activitats i instal·lacions de l'annex II de la Llei 20/2009, i de les
llicències d'establiments regulades a la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, la taxa a satisfer, per cada llicència sol·licitada, és 1.556,21

2.4. Per la tramitació de la llicència municipal sectorial de cen¬
tres de culte, la taxa a satisfer per cada llicència sol·licitada, és 227,28

2.5. Per la tramitació de la llicència municipal d'habitatges d'ús
turístic, la taxa a satisfer, per cada llicència sol·licitada, és 227,28

2.6. Per la comunicació prèvia a l'inici d'activitat o utilització de
les instal·lacions corresponents a l'Annex III. 2 i 3 de l'Ordenança
municipal d'activitats i intervenció integral de l'Administració
ambiental de Barcelona, la taxa a satisfer, per cada comunicació, és 227,28

2.7. Pels procediments de revisió periòdica per a la renovació de
l'autorització, corresponents l'annex I de la Llei 20/2009, la taxa a
satisfer serà el 40% de la que correspondria en cas de tractar-se de
l'autorització inicial.

2.8. Pels procediments de control periòdic, corresponents als
annexos I i II, de l'OMAIA, la taxa a satisfer és 227,28

2.9. Per la legalització d'activitats i instal·lacions sense llicèn¬
cia, segons el procediment que s'escaigui, en compliment d'una
ordre de l'Administració, la taxa a satisfer serà igual a la que cor¬

respondria per la tramitació de l'autorització inicial, de la llicència
inicial o de la comunicació prèvia.

2.10. Per la realització d'informes previs de llicències
d'activitats.

a) Per informe 184,32
b) Per informe certificat 245,77
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Ordenança fiscal num. 3.3

Epígraf III. Concessió de llicències o autoritzacions per a obres i ins¬
tal·lacions amb motiu de l'ocupació de la via pública

3.1. Construcció de barraques i quioscos a la via pública per a

venda, exposició o similars
3.2. Claveguerons

A tots els elements precedents, cal aplicar-hi una única tarifa: 171,57

Epígraf IV. Col·locació de cartells publicitaris visibles des de la via pública
4.1. Construcció de cartelleres. Per cada mòdul de 3 x 4 175,46
4.2. Per la instal·lació de rètols al coronament, la coberta o la mit-

gera d'un edifici 931,50
4.3. Per la legalització de col·locació de cartells publicitaris visi¬

bles des de la via pública sense llicència, segons el procediment que

s'escaigui, en compliment d'una ordre de l'Administració, la taxa a
satisfer serà igual a la que correspondria per la tramitació de
l'autorització inicial, de la llicència inicial o de la comunicació prèvia.

4.4. La taxa per la pròrroga de les llicències de col·locació de car¬
tells publicitaris visibles des de la via pública serà del 50% de l'import
que correspondria en cas de petició de nova llicència.

Epígraf V. Inspecció d'execució d'obres a instàncies de particulars
5.1. Per la inspecció de l'execució d'obres a la via pública i per a la

seva recepció cal abonar les taxes següents:
a) Connexions ordinàries, sondatges i reparacions de qualsevol

mena a la via pública, per unitat 42,23
b) Obres per noves instal·lacions a la via pública, per hm o fracció 169,70
5.2. Per la realització d'assaigs de la qualitat de les obres s'han d'a¬

bonar les taxes següents:
a) Obres a la via pública de reparació i connexió, per unitat 48,88
b) Obres a la via pública per a noves instal·lacions.
Segons els assaigs practicats, amb un mínim per hm o fracció. 168,92
c) Obres de construcció, reconstrucció o supressió de guals, per

unitat 58,49
d) Obres de construcció o reconstrucció de voreres, per cada 25 m^

0 fracció 58,49
5.3. Per la inspecció d'obres d'edificació practicada a instància

particular.
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Per informe

Per informe certificat

€

82,48
123,72

Epígraf VI. Tramitació d'expedients contradictoris de ruïna
Per la tramitació de cada expedient 2.456,78

Epígraf VII. Parcel·Iacions
7.1. Per la tramitació de cada expedient de llicència de parcel·lació

0 de llicència de constitució o modificació de règim de propietat horit¬
zontal 0 constitució o modificació d'un complex immobiliari 706,85

7.2. Per la tramitació d'expedients de declaració d'innecessarietat de
les llicències de l'apartat 7.1 i d'altres informes relacionats 105,22

Epígraf VIII. Actes d'informació urbanística
8.1. Informe urbanístic 56,25
8.2. Certificat de règim urbanístic 105,22
8.3. Plànols d'alineacions i rasants, cessions i afectacions 56,25
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Ordenançafiscal num. 3.4

Ordenança físcal núm. 3.4

TAXES PER L'HOMOLOGACIÓ D'EMPRESES DEL SECTOR PRIVAT
PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A BARCELONA I

ALTRES SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Art.lr. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que disposen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, específi¬
cament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per

l'autorització prèvia d'empreses per a l'exercici d'activitats de gestió de residus
municipals en el terme municipal de Barcelona.
2. El concepte de residu municipal i residu comercial és, als efectes de la present
Ordenança, determinat per les definicions contingudes al text refós de la Llei regu¬
ladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol.
3. El control de les activitats de gestió de residus a Barcelona es fonamenta en la
intervenció administrativa ambiental de compliment estricte de les determinacions
del text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol.

Art. 2n. Fet imposable. L'activitat municipal, tant tècnica com administrativa,
realitzada per a comprovar el compliment de les condicions que el text refós de la
Llei reguladora dels Residus imposa i l'Ordenança general sobre el medi ambient
urbà desenvolupa, per les activitats de gestió de residus municipals a Barcelona,
especialment, l'homologació d'empreses del sector privat per recollir residus
comercials i industrials i per retirar i recollir, per incompliment de l'obligat a fer-
ho, els sacs de runa i contenidors metàl·lics de runa de la via pública en el terme
municipal de Barcelona.

Art. 3r. Subjecte passiu. Són subjectes passius de la taxa:
a) Les persones físiques o jurídiques del sector privat que realitzen les activi¬

tats de recollida de residus municipals, comercials i industrials i les de recollida i
transport dels sacs i contenidors de runa, i hagin sol·licitat l'activitat administrativa
d'homologació.

b) Els que resultin especialment afectats o beneficiats per la mateixa activitat.
c) Els obligats a la retirada i recollida dels sacs de runa i contenidors me¬

tàl·lics de runa, en cas d'incompliment de l'Ordenança general del medi ambient
urbà.
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Art. 4t. Base imposable. La base imposable és determinada a les tarifes correspo¬
nents incloses a l'article següent.

Art. 5è. Tarifes

€

1. Taxa per l'homologació prèvia d'empreses privades de recollida i
transport de residus municipals, comercials, industrials i sacs i
contenidors de runa

homologació inicial 318,84
renovació anual 79,44

2. Taxa per la retirada de sacs i contenidors de la via pública -

contenidors metàl·lics, per imitat 276,85
sacs de runa, per unitat 54,13

3. Taxa pel lliurament de distintius identificatius de contenidors i sacs
de runa

contenidors metàl·lics de més de 2m^,
per placa sense soldar 212,56
per placa soldada 122,79
sacs de runa fins a 1,9 m^, per llicència 3,90

4. Taxa per la revisió bianual obligatòria de les instal·lacions privades
de recollida pneumàtica de residus
Revisió de manteniment, per vàlvula 128,82

Art. 6è. Meritació. Les taxes es meriten:

a) En el moment de sol·licitar-se la realització de l'activitat administrativa
de comprovació o dins del primer trimestre de l'any quan es tracti de sol·licituds
de renovació.

b) En el moment que, per incompliment de l'obligat a fer-ho, l'Ajuntament
retiri o reculli els sacs de runa i contenidors metàl·lics de runa de la via pública en
el terme municipal de Barcelona.

Art. 7è. Infraccions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir 1' 1 de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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Ordenançafiscal núm. 3.5

Ordenança físcal núm. 3.5

TAXES DE CLAVEGUERAM

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen rarticle 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específi¬
cament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per

la prestació del servei de clavegueram que es regeixen pels articles 20è a 27è del
text refós esmentat.

I. Clavegueram

Art. 2n. Fet imposable. El fet imposable és determinat per la prestació dels
serveis següents: l'activitat de vigilància especial i les de neteja, explotació, con¬
servació i desenvolupament de la xarxa municipal de clavegueram amb indepen¬
dència, en tots els casos, de la intensitat i la freqüència amb què s'utilitzi.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. La taxa recau sobre:
a) Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes domi¬

ciliàries d'aigua.
b) Els titulars dels aprofitaments privats d'aigües subterrànies.
c) En els serveis de caràcter voluntari, el subjecte passiu és directament el

peticionari.
2. Això no obstant, en el supòsit de l'apartat a) anterior, les entitats subminis¬

tradores, com a substituts del contribuent, són obligades tributàries al pagament de
la taxa, l'import de la qual han d'incorporar a la facturació del consum.

Art. 4t. Bases. 1. Constitueixen la base per a l'exacció de la taxa:
a) En el subministrament domiciliari d'aigües, el volum d'aigua consumit,

mesurat pel comptador.
b) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents de pous, el

volum del cabal del qual podrà estar determinat d'acord amb la potència en qui-
lowatts dels motors d'acció de les bombes d'elevació de les aigües subterrànies,
d'acord amb la fórmula següent:
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Q = 300.000

en la qual "Q", expressat en metres cúbics/any, representa el cabal; "P", la po¬
tència en quilowatts (kW), i "H", la profunditat mitjana de l'aqüífer expressada en
metres.

c) En l'aprofitament privat de les aigües subterrànies procedents d'una mina,
el volum del cabal mesurat pel mètode químic de dilució.

2. Quan en els casos b) i c) de l'apartat anterior hi hagués disconformitat dels
subjectes passius amb les bases fixades per l'Administració, s'establiran a càrrec
seu uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.

3. En el cas d'avaria del comptador de cabal d'aigua que no sigui notificada a
l'Administració, la base imposable per a l'exacció que correspon al període de
temps de no-funcionament del comptador es determinarà per la fórmula alternativa
de la potència o bé segons el consum enregistrat per l'última lectura anotada a la
llibreta del comptador.

Art. 5è. Tipus impositiu. 1. El tipus de gravamen serà de 0,1529 € per metre
cúbic de consum d'aigua sobre la base definida en l'article anterior.

2. En funció del tram de consum mensual de l'abonat, s'aplicaran els coefici¬
ents següents:

a) Consum mensual igual o inferior a 12 metres cúbics: 1.
b) Consum mensual superior a 12 metres cúbics: 1,5.
3. En el cas d'usos domèstics d'aigua i sempre que el nombre de persones per

habitatge sigui superior a quatre, el primer tram de consum a què fa referència
l'apartat 2n s'ha d'incrementar en 3 metres cúbics per mes per cada persona addici¬
onal que hi convisqui.

Art. 6è. Obligació de contribuir. L'obligació de contribuir neix amb la prestació
del servei, considerat com a servei públic essencial per a l'ús d'habitatges i locals.

Art. 7è. Declaració i recaptació. 1. La recaptació de la present taxa es farà
mitjançant la incorporació del seu import al rebut de subministrament d'aigua.

2. Les empreses subministradores han de declarar i liquidar a l'Administració
municipal les quantitats recaptades, i estan obligades al pagament de les quantitats
corresponents a l'aplicació de la taxa que no hagin repercutit en llurs abonats,
llevat el que preveu l'apartat 3r següent.

3. Si el titular beneficiari del contracte de subministrament de la xarxa domici¬
liària de l'aigua es nega a satisfer la quota de la taxa a l'empresa subministradora,
aquesta companyia quedarà exonerada del deute tributari i donarà compte de la
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Ordenançafiscal núm. 3.5

negativa, suficientment provada, a l'Administració municipal, la qual procedirà a

girar la liquidació corresponent.

II. Treballs de neteja, inspecció i control

Art. 8è. Fet Imposable. Constitueix el fet imposable l'execució dels treballs de
neteja, inspecció i control prestats pels serveis de clavegueram.

Art. 9è. Subjectes passius. Tenen la consideració de subjectes passius
d'aquesta taxa totes les persones físiques o jurídiques que sol·licitin, utilitzin o

aprofitin els serveis de clavegueram en benefici particular com a suport necessari
de les seves activitats.

Art. 10è. Quantia. La quantia de la taxa s'establirà d'acord amb els conceptes
que figuren a continuació:

Dia Nit i Festiu

Hora 0 fracció d'equipament mixt d'aspiració-impulsió
amb recirculació i dotació de 3 operaris 179,84 192,12

Hora 0 fracció d'equipament mixt d'aspiració-impulsió
convencional i dotació de 3 operaris 147,55 165,25

Hora 0 fracció d'equipament aspirador per transport
pneumàtic de 4 operaris 204,81 211,35

Hora 0 fracció d'equipament d'inspecció mitjançant
Càmera de TV amb dotació de 2 operaris 129,29 139,37

Hora 0 fi-acció d'equipament d'inspecció amb furgoneta
i dotació de 2 operaris 57,62 64,53

Hora 0 fi-acció d'equipament d'inspecció amb furgó i
dotació de 2 operaris 59,42 66,54

Hora 0 fracció de peó-conductor addicional 23,15 25,91
Hora 0 firacció de peó addicional 22,01 24,65
Hora 0 firacció d'oficial addicional 24,18 27,06
Hora 0 fracció d'encarregat de zona addicional 32,09 34,81
Hora 0 fracció d'encarregat addicional 39,36 44,08
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Art. 11è. Obligació de pagament. L'obligació de pagament neix en el mo¬
ment en què se sol·licita el servei.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o deroga¬
ció.
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Ordenança físcal núm. 3.6

TAXES DE MERCATS

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament,
l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat
amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per l'ús dels béns i
les instal·lacions municipals dels mercats i pels serveis inherents, que es regeixen
pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. 1. La utilització i l'aprofitament dels llocs o locals
dels mercats municipals i per la prestació dels serveis establerts.

2. L'activitat municipal per a l'adjudicació o autorització de la utilització i
aprofitament dels diversos espais de domini públic als mercats i la renovació de les
autoritzacions o permisos a aquest efecte; la utilització dels serveis que es presten
en els mercats i l'activitat administrativa necessària per l'adjudicació en els
supòsits de canvi de titularitat.

3. La realització de fotocòpies, els acaraments de fotocòpies de documents, i
l'elaboració de certificats o altres documents a instància de particulars.

Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius de les taxes regulades en

aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l'article 35è.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
sol·licitin 0 resultin beneficiades o afectades pels serveis relacionats a l'article 2.

Art. 4t. Responsables. Han de respondre solidàriament o subsidiàriament de
les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a

què es refereixen els articles 41è a 43è de la Llei 58/2003, general tributària.

Art. 5è. Exempcions 1 bonificacions. No es poden acceptar altres exempcions
ni bonificacions que les establertes per la Llei i les previstes per aquesta
Ordenança.

Art. 6è. Base imposable. S'estableix com a base per a la percepció de les taxes
que es regulen en aquesta Ordenança, la utilitat que els serveis referits reporten als
usuaris o, altrament, el seu cost general.
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Art. 7è. Tarifes. 1. Pels aprofitaments i serveis regulats per aquesta
Ordenança, s'ha de satisfer les taxes que s'indiquen en la tarifa annexa.

2. Per l'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions en els usos
0 aprofitaments subjectes a licitació, s'ha d'aplicar com a tipus la base o taxa
mínima establerta a tal efecte, sense que en cap cas el preu de la rematada pugui
ser inferior a l'esmentada base o taxa mínima.

Art. 8è. Règim dels serveis complementaris dels mercats de zona i es¬

pecials. 1. Són a càrrec dels titulars de llicències d'ús en els mercats:

a) Els serveis de neteja interior dels mercats.
b) El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries.
c) El consum d'aigua, gas, electricitat i, si s'escau, altres subministraments de

cada parada.
d) Els tributs que s'escaiguin per raó de l'activitat.
2. El servei de recollida, extracció, transport i eliminació d'escombraries el

poden dur a terme:
a) Directament, de manera col·lectiva, els titulars dels llocs de venda,

mitjançant la contractació a qualsevol empresa que sigui concessionària del servei,
amb l'autorització municipal prèvia.

b) L'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Municipal de Mercats, mitjançant el
pagament pels titulars dels llocs de venda o parada de la taxa mensual que s'indica
en l'annex de les tarifes.

Els titulars de les parades del mercat dominical de llibres i d'encants del Mercat
de Sant Antoni i de la Fira de Bellcaire ban de satisfer la part proporcional als dies
setmanals permesos de funcionament.

3. Les parades fiïsionades per a la venda que formin establiments, sempre que
es tracti d'un mateix titular i que la fusió hagi estat autoritzada per l'Institut
Municipal de Mercats, encara que satisfacin dos o més cànons de concessió, ban
d'abonar la taxa d'escombraries per parada, reduïda d'acord amb el nombre de
parades fusionades segons l'escala següent:

Nombre de parades fusionades 2 3 4 5 0 més

Coeficient reductor sobre el total de parades 0,25 0,30 0,35 0,40

Art. 9è. Naixement de l'obligació de contribuir. L'obligació tributària neix
per l'adjudicació o autorització de l'ús dels llocs o locals dels mercats i per la
utilització dels serveis. Per a les autoritzacions d'ús, l'obligació es considera
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meritada per mesos naturals complets per part dels qui en són titulars al co¬
mençament de cada període.

Art. 10è. Gestió, liquidació i recaptació. 1. Els aprofitaments subjectes a les
taxes a les quals es refereix aquesta Ordenança que tinguin caràcter regular i
continuat són objecte de les liquidacions mensuals corresponents. A l'efecte de
l'aplicació d'aquesta Ordenança, es considera parada cadascun dels llocs de venda
del mercat, les parades especials i les dels ambulants.

Tindran consideració tributària pròpia els autoserveis, els polivalents en règim
de venda d'autoservei i les galeries comercials.

2. En els altres casos, la liquidació l'ha de practicar l'Institut Municipal de
Mercats de Barcelona d'acord amb les disposicions d'aquesta Ordenança i de
l'Ordenança fiscal general.

3. Les taxes s'han de satisfer:

a) En els casos d'expedició o renovació dels permisos o de les autoritzacions
per utilitzar els llocs de venda, espais, locals o patents, en el termini de quinze dies
naturals a comptar des de la notificació de l'atorgament i, en tot cas, abans
d'iniciar-ne l'ús.

b) En els casos de taxes periòdiques, durant el primer mes natural del període
corresponent, en els terminis establerts per l'Ordenança fiscal general.

c) En la utilització dels serveis, simultàniament a la prestació.
4. El titular que pretengui cedir els seus drets haurà d'acreditar el pagament de

tots els deutes acreditats i exigibles per part de l'Administració, en relació amb
l'objecte de la cessió, durant els quatre darrers anys, fins a la fi del mes natural que
correspongui a la data de sol·licitud del canvi de titularitat.

El titular que pretengui cedir inter vivos els seus drets, haurà de presentar una
declaració, conjuntament amb el cessionari, i acreditar fefaentment el preu de la
transmissió. Tot això sense exclusió de la facultat de la inspecció de comprovar els
valors pels miq'ans establerts en l'article 57è de la Llei general tributària.

Art. 11è. Infraccions i sancions. 1. Cal atenir-se a allò que disposa
l'Ordenança fiscal general.

2. Les infraccions són sancionades amb una multa, d'acord amb la quantia
autoritzada per la legislació vigent.

3. La imposició de sancions no és obstacle, en cap cas, per a la liquidació i el
cobrament de les taxes meritades i no prescrites, ni per a la facultat de declarar, si
s'escau, la revocació o caducitat de l'autorització d'ús, d'acord amb allò que

disposen les Ordenances Generals Mtmicipals.
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Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació.
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ANNEX

TARIFES

Epígraf I. Mercats centrals

Són mercats centrals el Mercat de Fruites i Hortalisses i el Mercat Central del
Peix. L'Ajuntament percebrà les taxes d'adjudicació previstes en els següents
apartats d'aquest epígraf.

1. Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Adjudicació i utilització de les
parades
L'Ajuntament atorgarà els corresponents títols habilitants als usuaris per tal que

puguin desenvolupar les seves activitats, així com el corresponent dret especial
d'ús als usuaris de les instal·lacions, els quals han d'abonar la taxa corresponent.
A cada canvi de titular, l'Ajuntament haurà de procedir a la seva adjudicació.

1.1. Adjudicació. Per l'expedició d'autoritzacions o permisos per aquest
concepte, s'han d'abonar a l'Ajuntament les taxes següents:

2. Mercat Central del Peix. Adjudicació i utilització de les parades

2.1. Adjudicació. Per l'expedició d'autoritzacions o permisos per aquest
concepte, s'han d'abonar a l'Ajuntament les taxes següents:

Epígraf II. Mercats de zona

DISPOSICIONS

Primera. Els mercats de zona es classifiquen en la, 2a i 3a categoria.
Són de la categoria els mercats de l'Abacería, de la Barceloneta, de la Boqueria, del

Carmel, de la Concepció, de Felip U, de Fort Pienc, de Galvany, d'Hostafrancs, de la

€

Llocs de venda grans (pavellons A, B, F)
Llocs de venda mitjans (pavellons C, D, E, G)
Llocs de venda petits (pavelló G)

14.034,07
11.789,75

8.958,22

Llocs fixos

Llocs per a aplegadors

€

26.190,84
9.915,44
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Llibertat, de les Corts, de la Mercè, de Lesseps, de Montserrat, del Ninot, de la Sagrada
Familia, de Sant Antoni, de Sant Gervasi, de Sant Martí, de Santa Caterina, de Sants, de
Sarrià, del Poblenou-Unió, del Besòs, del Clot i de Provençals.

Són de 2a categoría els mercats, de Ciutat Meridiana, de l'Estel, de la
Guineueta, d'Horta, de la Marina, de Sant Andreu, de les Tres Torres i de la
Trinitat.

Són de 3a categoría els mercats del Bon Pastor, de Canyelles, del Guinardó, de
Núria, de la Vall d'Hebron.

Segona. Segons la denominació, els llocs de venda es classifiquen en les
classes A i B.

Es consideren llocs de venda de classe A: els de menjar i beure, els
d'especialitats, els de queviures, els de pesca salada, els de peix firesc, els de
marisc, els de peix i marisc, camisseries, cansaladeries, xarcuteries i venda
d'embotits, els de cansaladeria xarcuteria i embotits, els d'aviram i caça,

adrogueries, els de botiga de queviures i adrogueria, els de congelats, els de
dietètica, els de despatx de pa i pastisseria, els d'altres especialitats, els de neteja i
perfumeria, els de plantes i flors, autoserveis, superserveis, oficines o agències
bancàries, caixers automàtics, no comestibles i prestació de serveis, i qualsevol lloc
de venda que expedeixi articles inclosos en més d'una de les denominacions en

què es classifiquen aquests articles.

Es consideren llocs de venda de classe B els de menuts, els d'ous, els de fiuites
i hortalisses, els de gel, els d'olives, conserves i confitats en vinagre, productes
colonials, els de llegums i cereals, i també els dipòsits-magatzems, les places de
pàrquing i les parades dels pagesos.

Adjudicació i utilització de llocs de venda:
1. La base mínima per a l'expedició d'autoritzacions o permisos és (€):

Classe/Categoria la 2a 3a

En cas de subhasta, se satisfarà per aquest concepte el resultat de la rematada,
el qual no podrà ser inferior a la base corresponent, segons el paràgraf anterior.

A

B

Especials exteriors

2.345,45 1.793,60 1.627,68
1.453,28 1.168,14 1.066,97
1.379,67 1.103,43 919,80
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2. Per la utilització dels llocs, cal abonar mensualment les taxes següents (€):

Categoria mercat
i classe activitat la A laB 2a A 2a B 3aA 3aB
Parades de:

menys de 2,59 m^ 24,96 18,56 18,56 15,53 16,91 14,11
de 2,6 a 5,09 m^ 35,60 26,45 26,45 22,21 24,12 20,19
de 5,1 a 10,09 m^ 62,22 35,63 52,09 26,45 46,67 24,12
de 10,1 a 15 m^ 93,45 53,54 77,35 39,76 70,12 36,18
de 15,01 a 25 m^ 121,38 69,45 102,91 51,71 91,21 46,99
de 25,01 a 40 m^ 161,90 92,55 134,84 69,45 122,72 63,41
de 40,01 a 60 m^ 202,34 115,69 168,60 87,02 153,45 77,70
de 60,01 a 100,00 m^ 250,77 135,03 207,32 103,68 190,50 95,24
de més de 100,00 m^ 274,88 141,07 230,28 109,72 208,58 101,27

Pels espais de restauració se satisfarà la quantitat de 4,64 €/m^/mensuals.
Resten exempts de pagament de la taxa d'utilització dels llocs de venda els

titulars situats en un mercat provisional, mentre durin les obres de remodelatge del
mercat.

Els llocs de venda amb denominacions en règim de venda d'autoservei autoritzats
abans de l'I de gener de 1993 han de pagar una taxa equivalent al doble de la parada
de dimensions similars del mercat que hi correspongui. Els autoritzats a partir de l'I
de gener de 1993 han d'abonar per aquest concepte les taxes següents:

mensualment, €/ m^
Superfície Categoria mercat
Llocm^ la 2a 3a

60 fins a 119 8,17 6,92 5,91
120 fins a 399 6,58 5,57 4,69
400 0 més 5,25 4,46 3,78

Els establiments que configuren una galeria comercial abonaran en concepte de
taxa per la utilització dels llocs la quantitat de:

mensualment, €/ m^
Superfície/lloc m^ €
fins a 10 m^ 15,01
de 10,01 a 20 m^ 9,00
de 20,01 a 70 m^ 8,02
de 70,01 a 150 m^ 5,68
de 150,01 a 400 m^ 4,52
més de 400 m^ 3,66
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3. Per l'ús del servei del fred a les cambres frigorífiques, s'haurà de satisfer
mensualment la taxa de 20,48 € per m^ ocupat.

En el cas que s'autoritzi la utilització total d'una cambra, cal abonar
mensualment la taxa de 13,70 €/ m^ i computar el volum total de la cambra,
multiplicant la superfície per l'alçada de 2 m.

4. Els llocs fíxos i dipòsits-magatzems que disposin d'altells, magatzems
subterranis i similars hauran de satisfer per aquest concepte el 25% de la taxa
d'utilització que correspongui per la superfície de l'altell o soterrani, d'acord amb
l'activitat principal.

5. La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta als recàrrecs següents:
5.1. Els llocs de venda que expedeixen articles inclosos en més d'una de les
denominacions en què es classifiquen aquests articles, i que d'acord amb la
Prescripció Segona de l'Epígraf II tenen la consideració de ser llocs de venda
de classe A, han de satisfer la taxa prevista en el punt 2 de l'Epígraf II, més el
10% de recàrrec, i per cadascuna de les denominacions ampliades, o per
cadascuna de les denominacions diferents a la pròpia, en què s'inclouen els
articles autoritzats a vendre, excepte aquells el permís dels quals s'atorgui en

règim d'autoservei.
5.2. Els llocs que fan cantonada, 5,91 € per cantonada i mes.
5.3. Els llocs de venda que tenen accés al públic per l'exterior del mercat, el
25% de recàrrec.

6. La taxa mensual en concepte de recollida d'escombraries és la següent:

Parades de mercats: €

fins a 10 m^ 16,50
de 10,01 a 15 m^ 19,39
de 15,01 a 25 m^ 24,24
de 25,01 a 40 m^ 29,07
de 40,01 a 60 m^ 35,51
de 60,01 a 119 m^ 64,58
de 120 a 400 m^ 80,69
de més de 400 m^ 111,82

7. Per la utilització, per a reunions o conferències, de la sala polivalent dels
mercats de Santa Caterina, Barceloneta i Llibertat situades a la planta altell de cada
mercat, s'haurà de satisfer la taxa de 169,32 € per dia o fracció.
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Epígraf III. Mercats especials

1. Mercats dels Encants de Sant Antoni
La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en la columna A; per l'ús dels

llocs s'haurà de satisfer mensualment la taxa de la columna B.
é"

2. Mercat dominical de Sant Antoni

2.1 La base mínima d'adjudicació serà l'assenyalada en la columna A; per l'ús
dels llocs s'haurà de satisfer mensualment la taxa de la columna B.

€

2.2 La taxa mensual en concepte d'ús està subjecta al recàrrec següent: els llocs de
venda que expedeixen articles inclosos en més d'una de les denominacions en què es
classifiquen aquests articles han de satisfer la taxa més alta més el 50% de recàrrec per
cadascuna de les denominacions ampliades, o per cadascuna de les denominacions
diferents a la pròpia, en què s'inclouen els articles autoritzats a vendre.

3. Mercats de plantes i flors de la Rambla
La base mínima d'adjudicació en el Mercat de Plantes i Flors serà una taxa de

18.764,09 € per lloc; per l'ús s'haurà de satisfer, mensualment, la taxa corresponent
a una parada de classe A de superfície equivalent d'un mercat de primera categoria.

4. Parades de la Rambla que no són de plantes i flors
La base mínima d'adjudicació serà una taxa de 15.010,98€ per lloc; per l'ús

s'haurà de satisfer, mensualment, 123,60 € per lloc.

5. Fira de Bellcaire

5.1. Per l'autorització del canvi de titularitat corresponent al dret d'exercir la
venda a les parades i llocs llevadissos amb caràcter provisional i a extingir de la

Parades de la categoria
Parades de 2a categoria
Parades de 3 a categoria

Parades de categoria especial
A

9.021,78
8.134,04
4.510,84
3.608,72

B

59,29
33,92
33,92
25,17

A

Llibres d'ocasió a) 1.602,73
Productes de tipus cultural b) 2.404,09

B

17,79
25,17
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Fira de Bellcaire, amb la conseqüent expedició de l'acreditació de venedor del
mercat al nou titular, s'haurà de satisfer la taxa de 695,56 €.

5.2. Per la utilització dels llocs de venda al detall, s'hauran de satisfer les taxes

següents:
€/mes

fins a 8 m^ 28,10
de 8,01 a 12 m^ 30,48
de 12,01 a 15 m^ 32,88
de 15,01 a 20 m^ 42,56
de 20,01 a 25 m^ 48,06
de 25,01 a 30 m^ 58,94
de més de 30 m^ 76,78
Bars i cafeteries 7,85 €/m^/mes

5.3. Per les parades ambulants i provisionals a extingir, s'haurà de satisfer la
taxa d' 1,90 € per metre lineal i dia.

5.4. Les parades de 20 m^ dedicades a subhasta satisfarán la taxa de:

Dilluns 38,80 €/dia/lloc de venda
Dimecres 50,40 €/dia/lloc de venda
Divendres 78,00 €/dia/lloc de venda

5.5. Les parades de 20 m^ dedicades a subhastes que siguin utilitzades per
revenedors han de satisfer la taxa de 15,50 € per lloc i dia.

5.6. L'adjudicatari de la subhasta ha de satisfer, en concepte de taxa per la
utilització 0 aprofitament dels espais dedicats a les subhastes en la Fira de
Bellcaire, un 1% del preu de rematada de les partides subhastades.

5.7. El subhastador ha de percebre de l'adjudicatari de la subhasta, en concepte
de drets de subhasta, un 1% del preu de rematada de les partides subhastades.

6. Mercat de llibres vells al carrer Diputació
La taxa mínima d'adjudicació serà de 6.337,25 €, i per la utilització dels llocs

se satisfarà mensualment la de 23,20 €.

Epígraf IV. Altres conceptes

1. Per l'expedició d'autoritzacions de patents de transports, s'haurà de satisfer
la taxa de 1.015,44 €, i per la utilització, mensualment, la de 37,37 €.
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2. Per la utilització temporal, provisional i privativa de places d'aparcament, se
satisfarà la taxa mensual de 9,12 €/ m^.

La persona física, jurídica o entitat encarregada de l'explotació comercial de
l'aparcament d'un mercat municipal satisfarà anualment per plaça d'aparcament
gestionada la quantitat de 474,25 €. En cas que la plaça d'aparcament sigui
gestionada únicament i exclusivament durant l'horari de funcionament del mercat, la
quantitat que hauran de satisfer serà de 237,12 € anuals per plaça.

3. Activitats als mercats de zona i especials
3.1. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció comercial

de productes realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials han
de pagar:

Mercat de la Boqueria 232,53 €/dia
Mercats de la i 2a categoria 138,85 €/dia
Mercats de 3 a categoria 81,27 €/dia
Aquesta taxa tindrà una reducció del 30% per a aquelles promocions de durada

igual 0 superior a tres dies consecutius i que tinguin lloc en el mateix mercat.
Aquesta taxa tindrà una reducció del 50% per a aquelles promocions que es

realitzin de forma conjunta i global en un mínim del 70% dels mercats de zona i
especials.

Per fracció de dia, s'haurà d'abonar el 50% de la taxa d'acord amb l'horari
sol·licitat, sempre que sigui inferior a un espai de tres hores. A partir de tres hores,
s'aplicarà allò que estableix el punt 3.1.

Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de distribució de publicitat
de productes realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials
pagaran 69,98 € per dia o fracció i mercat.

Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de difusió de publicitat i/o
informació sobre productes realitzades per mitjà de les instal·lacions de megafonia,
en els mercats que en disposin, per empreses exteriors pagaran 41,76 € per dia o
fracció i mercat.

Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats de promoció de productes i/o
serveis realitzades per empreses exteriors als mercats de zona i especials que es
realitzin durant un mínim de dotze dies d'un mateix mes i en un mateix mercat,
hauran de pagar:

Mercat de la Boqueria 1.043,00 €/mes
Mercats de la i 2a categoria 462,72 €/mes
Mercats de 3 a categoria 347,67 €/mes

Les bonificacions de la taxa previstes per a les promocions als mercats no són

215



acumulables, per tant, l'aplicació de la bonificació més favorable per al subjecte
passiu exclourà l'aplicació de la resta.

3.2. Les activitats corresponents a filmacions i gravacions i per a impressió de
fotografies de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa en els mercats
de zona i especials, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l'activitat
habitual i amb l'autorització municipal prèvia, hauran de pagar;

€
Gravacions per a vídeos promocionals 173,84
Filmacions publicitàries o cinematogràfiques,
per dia o fracció i mercat 695,33
Fotografies, per dia o fracció i mercat 116,28

Resten exemptes d'aquesta taxa les activitats corresponents a filmacions i
gravacions i per a impressió de fotografies de caràcter institucional realitzades per
entitats públiques o per encàrrec seu o per motius acadèmics.

3.3. Amb l'autorització municipal prèvia, les activitats corresponents a la
realització d'enquestes pagaran per dia i mercat 173,84 €.

3.4. Amb l'autorització municipal prèvia pel que fa als espais, mides, rotació
d'ocupació, elements tècnics i de seguretat, característiques dels suports i
continguts dels anuncis, s'autoritzarà la instal·lació de publicitat a l'interior dels
mercats.

La quantia del preu es calcularà d'acord amb els paràmetres següents:
per dia o fracció

per a elements de cartelleria, suports gràfics
adhesius, banderoles i similars:
Mercat de la Boqueria 3,48 €/m^
Mercats de la i 2a categoria 1,74 €/ m^
Mercats de 3 a categoria 1,15 €/ m^

per a elements d'opis, torretes i similars:
Mercat de la Boqueria 6,95 €/ m^
Mercats de la i 2a categoria 4,64 €/ m^
Mercats de 3a categoria 3,48 €/ m^

3.5. La realització d'activitats lúdiques i culturals en les instal·lacions del mercat

requereix una autorització prèvia municipal, la qual tindrà caràcter discrecional i
solament podrà atorgar-se quan dites activitats no pertorbin el normal
funcionament del mercat. Per a l'atorgament de les autoritzacions, els sol·licitants
hauran d'aportar la documentació requerida per l'Institut Municipal de Mercats de
Barcelona. La realització de dites activitats estarà subjecta al pagament de 530,45 €
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per dia o fracció i mercat, llevat de les activitats organitzades per les associacions
de comerciants dels mercats.

Resten exemptes de la taxa, però no dels requisits establerts, les activitats
organitzades per les associacions de comerciants dels mercats.

3.6. Queden exemptes d'aquests pagaments les empreses que participin en

campanyes de promoció dels mercats organitzades per l'Institut Municipal de
Mercats, si hi ha un acord previ establert sobre això.

3.7. En tot cas, l'Administració es reserva el dret d'autoritzar qualsevol de les
activitats aquí esmentades.

3.8. Per la utilització i l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús
comú del mercat, sempre que disposin de la deguda autorització i les operacions a
les quals es destinin no alterin l'activitat normal del mercat, se satisfarà la taxa
corresponent a una parada de classe A de superfície equivalent al mercat que li
correspongui, més el 10% de recàrrec si es tracta d'una ocupació per a usos de
caràcter comercial.

Si l'ocupació es fa per a usos logístics de suport a l'activitat comercial, s'haurà
de satisfer la taxa corresponent a una parada de classe B de superfície equivalent al
mercat que li correspongui, més el 10% de recàrrec.
4. Canvis de titularitat

4.1. Mercats de zona i especials
4.1.1. Els canvis de titularitat inter vivos dels llocs de venda dels mercats de

zona han de satisfer les taxes següents:
a) En els casos en què el cessionari ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de

titularitat, d'un altre lloc de la mateixa activitat, o bé d'una altra activitat, i en

aquest cas tingui com a finalitat la fíisió, el 10% del valor de la cessió, sense que,
en cap cas, pugui ser inferior al de la taxa establerta per l'expedició d'autorització.

b) En els altres supòsits, s'abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d'aquells
casos en què aquesta quantitat pugui ser inferior a la taxa establerta per l'expedició
d'autorització.

4.1.2. Els canvis de titularitat inter vivas dels llocs de venda dels mercats

especials han de satisfer les taxes següents:
a) En els casos en què el cessionari ja sigui titular, quan sol·licita el canvi de

titularitat, d'im altre lloc de la mateixa activitat, o bé d'una altra activitat, i en

aquest cas tingui com a finalitat la fusió, el 10% del valor de la cessió, sense que,
en cap cas, pugui ser inferior al 50% de la taxa establerta per l'expedició
d'autorització.

b) En els altres supòsits, s'abonarà el 20% del valor esmentat, llevat d'allò
establert en els paràgrafs següents, i llevat d'aquells casos en què aquesta quantitat
pugui ser inferior a la taxa establerta per l'expedició d'autorització.

217



4.1.3.

a) En els mercats de zona, els canvis de titularitat inter vivos de pares a fills i
entre cònjuges i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions
estables de parella, satisfarán el 25% de l'import corresponent a la taxa
d'adjudicació establerta a la prescripció segona, punt 1, de l'epígraf II d'aquesta
Ordenança.

b) En els mercats especials, els canvis de titularitat inter vivas de pares a fills
i entre cònjuges i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol,
satisfarán el 7,5% de la taxa d'adjudicació.

c) En els mercats de zona, els canvis de titularitat mortis causa satisfarán el
25% de l'import corresponent a la taxa d'adjudicació establerta a la disposició
segona, punt 1, de l'epígraf II d'aquesta Ordenança.

En els mercats especials, els canvis de titularitat mortis causa satisfarán el
7,5% de la taxa d'adjudicació.

Aquestes tarifes reduïdes seran d'aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de
titularitat dins el termini d'un any des de la data de la defunció.

d) En el supòsit que el titular d'una patent de pagès accedeixi a la titularitat
d'un lloc fix de fiuita i verdura, després de renunciar a la patent, satisfarà el 50% de
l'import corresponent de la taxa d'adjudicació de la prescripció segona, punt 1, de
l'epígraf II d'aquesta Ordenança.

e) En el supòsit que un titular d'una parada accedeixi a la titularitat d'un
dipòsit-magatzem del mateix mercat, satisfarà el 10% del valor declarat en la
cessió, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al de la taxa establerta per

l'expedició d'autorització.
4.2. Mercats centrals.

a) Els canvis de titularitat inter vivos satisfarán a l'Ajuntament la taxa esta¬
blerta per l'adjudicació en l'epígraf I d'aquesta Ordenança. Els canvis de titularitat
mortis causa satisfarán per aquest concepte el 50% de la taxa anterior.

Aquesta tarifa reduïda serà d'aplicació sempre que se sol·liciti el canvi de
titularitat en el termini d'un any des de la data de la defunció.

b) Durant el període comprès entre l'I de gener i el 31 de desembre de 2012,
els canvis de titularitat que tinguin lloc en el Mercat Central de Fruites i
Hortalisses, en els quals el concessionari sigui titular d'una o més autoritzacions
d'ús en el mateix mercat, satisfarán el 50% de la taxa establerta.

c) Els canvis de titularitat a favor de persona jurídica realitzada pels titulars de
venda del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, en el supòsit que tinguin el seu
títol a nom de persones físiques i volguessin canviar aquesta titularitat a favor de
societat mercantil o cooperativa, i sempre que l'adquirent o cessionari sigui
persona jurídica de la qual formin part, en un 85% o més, el titular transmitent o
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cedent i els seus parents per consanguinitat o adopció en primer o segon grau,

gaudiran d'una reducció del 50% pel concepte de canvi de titularitat.
4.3 Els titulars que sol·licitin la tramitació d'expedients administratius, que no

tinguin determinada cap taxa, hauran d'abonar la quantitat de 283,32 € per parada,
en concepte de taxa per despeses de tramitació.

4.4. Durant l'any 2012, les fusions que es facin en els mercats de zona han de
satisfer exclusivament la taxa establerta en concepte de despeses de tramitació.

4.5. Els canvis de titularitat a favor de persona jurídica, formada pel titular de
la concessió administrativa, el seu cònjuge i altres familiars fins al segon grau de
consanguinitat, i en els casos previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol, dins de
l'exercici de 2012, han de satisfer exclusivament la taxa establerta en concepte de
despeses de tramitació.

5. Els costos per subministraments i serveis als mercats de zona i especials que,
segons allò que s'estableix en l'article 8è d'aquesta Ordenança, són a càrrec dels
titulars de les llicències es repercutiran en la forma que procedeixi segons els
imports facturats per les companyies respectives.

En el cas que, a conseqüència de les necessitats de consum de subministrament
dels llocs de venda d'un mercat, sigui necessària l'ampliació de potència elèctrica o

l'augment del subministrament del cabal d'aigua, els costos implicats seran atesos
d'acord amb la repercussió directa entre els concessionaris del mercat, llevat dels
casos que formin part d'un pla general d'actuacions en matèria de manteniment o
gran remodelatge de mercats per al finançament dels quals s'acordin aportacions de
l'Institut Municipal de Mercats i d'altres institucions o entitats.

6. En el cas de possibles convenis per a la realització d'obres o per a la
prestació de serveis, o campanyes de publicitat o promoció als mercats municipals,
amb participació econòmica dels venedors, la liquidació dels quals s'hagi de fer per
compte de l'IMMB, els venedors satisfarán la quantitat d'un 5% de l'import del
rebut emès en concepte de despeses de tramitació.

7. Se satisfarán les taxes següents:
Per realització de fotocòpies 0,07 €/cadascuna
Per acaraments de documentació 0,10 €/pàgina
Per tramitació de certificats i altre documentació

sol·licitada a instància de titular 22,70 €/document
Per tramitació de certificats o altra documentació

corresponents a dades no informatitzades, anteriors a 1984 280,59 €/document
8. Per a la renovació anual de patents ambulants de venda, se satisfarà la

quantitat de 142,16 € per cadascuna, en concepte de taxes de tramitació.
9. Els titulars de parades amb la denominació de peix fi-esc, marisc,

cansaladeria, xarcuteria i embotits, adrogueria, i queviures, que sol·licitin el canvi
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a les denominacions agrupades indicades a la taula annexa, sempre i quan
formalitzin la sol·licitud durant el període comprès entre l'I gener i el 31 de
desembre de l'any 2012, només satisfarán la taxa en concepte de taxa de
tramitació, establerta a l'apartat 4t.4 d'aquest mateix Epígraf.

Denominació original Denominació agrupada

Peix fresc
Marisc

Cansaladeria
Xarcuteria i embotits

Queviures
Adrogueria

Peix i marisc
Peix i marisc
Cansaladeria, xarcuteria i embotits
Cansaladeria, xarcuteria i embotits
Botiga de queviures i adrogueria
Botiga de queviures i adrogueria

10. Per l'ampliació de la denominació original de la parada, els titulars hauran de
satisfer la taxa establerta per l'expedició d'autorització del punt 1 de l'Epígraf II,
segons la classe de l'activitat a ampliar.
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Ordenança físcal num. 3.7

TAXES PER SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, PREVENCIÓ I
INTERVENCIÓ SANITÀRIA URGENT RELATIUS A ESPAIS PÚBLICS I

ANIMALS DE COMPANYIA

Art. Ir. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que disposen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i,
específicament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós,
s'estableixen taxes per la prestació de serveis d'enregistrament i de prevenció
sanitària relatius a espais públics i animals de companyia, que es regeixen pels
articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable:
1. La inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el Registre

Censal d'animals salvatges en captivitat. A l'efecte d'aquesta Ordenança s'entén
per animal de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i
totes les subespècies i varietats de gossos {Canis familiaris).

2. La tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de la
llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

3. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb els animals de companyia.
4. Els serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals salvatges urbans.
5. Els serveis de prevenció sanitària relatius als serveis higiènics.
6. Els serveis d'intervenció sanitària urgent als animals de companyia recollits

a la via i espais públics.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. En el cas de l'apartat Ir de l'article anterior, és el
propietari o posseïdor d'un animal de companyia resident habitualment a
Barcelona.

2. En el cas de l'apartat 2n 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 Barcelona.

3. Amb caràcter general, són subjectes passius de la taxa, obligats a aquest
pagament, els sol·licitants o les persones naturals o jurídiques, públiques o
privades, en benefici dels quals es presta el servei.
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Art. 4t. Exempcions. En el cas de la inscripció en el Registre Censal d'animals
de companyia, les persones amb discapacitat visual que siguin propietàries o

posseïdores d'un gos pigall, les persones posseïdores de la targeta rosa i les
persones que acreditin obtenir una renda familiar inferior al salari mínim
interprofessional. En cas d'adopció d'animals de companyia, les persones

posseïdores de la targeta rosa, i les persones que acreditin obtenir una renda
familiar inferior al salari mínim interprofessional.
En el cas de la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el
Registre Censal d'animals salvatges en captivitat les persones que acreditin que els
animals estan identificats amb microxip.

Art. 5è. Base imposable i tarifes. Les bases i tarifes aplicables són les
indicades en l'annex d'aquesta Ordenança.

Art. 6è. Meritació, gestió, liquidació i recaptació. 1. L'obligació de
contribuir neix amb la prestació de serveis.

2. En el cas de l'apartat Ir de l'article 2n, tot propietari o posseïdor d'un animal
de companyia ha de meritar la taxa per la inscripció en el Registre Censal
d'animals de companyia. La taxa es merita una sola vegada durant la vida de
l'animal. Els subjectes passius han de practicar l'autoliquidació de la quota,
d'acord amb el termini, la forma i els efectes previstos per l'Ordenança fiscal
general.

3. Amb caràcter general, la liquidació de les taxes que cal satisfer s'ha de fer
una vegada prestat el servei, i s'ha d'ingressar en els terminis establerts en

l'Ordenança fiscal general però, en aplicació del que disposa l'article 26è. 1 de la
Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, en pot ésser exigit el pagament en
el moment que la persona interessada fa la sol·licitud de la prestació del servei.

4. Quan es tracta de taxes que es meriten per mesos o períodes inferiors, la taxa
s'ha de satisfer en el termini dels deu dies naturals següents a l'acabament del
període.

5. En el cas dels evacuatoris públics, la taxa se satisfarà prèviament a la
utilització del servei.

Art. 7è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança
fiscal general.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o

derogació.
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ANNEX

TARIFES

Epígraf I. Inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia o en el
Registre Censal d'animals salvatges en captivitat.

1.1. La base imposable d'aquesta taxa és el nombre d'animals de companyia o
d'animals salvatges en captivitat.

1.2. La quota d'aquesta taxa són 39,40 €

Epígraf II. Tramitació administrativa tendent a l'atorgament i renovació de la
llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

2.1. La quota d'aquesta taxa és 59,11 €

Epígraf III. Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals de
companyia

3.1. Recollida d'animals de companyia a la via pública 42,21 €
3.2. Reconeixement sanitari i identificació de l'animal 32,94 €
3.3. Estada, manutenció i custòdia al Centre Municipal d'Acolliment
d'Animals de Companyia (CAAC), per dia o fracció 5,82 €
3.4. Recollida d'animals de companyia amb gàbies-parany
aj Instal·lació gàbia-parany 21,08 €
bj Dies de permanència
1-10 dies. Per cada dia 0 fracció 2,03 €
11 -20 dies. Per cada dia o fracció 2,19 €
Més de 20 dies. Per cada dia o fracció 2,42 €

cj Recollida d'animals de companyia engabiats (cada visita) 4,01 €
dj Reposició per pèrdua o deteriorament de la gàbia-parany 217,06 €
3.5. Captura d'animals de companyia a propietats privades
Hora o fracció 42,21 €
3.6. Gestió dels gats recollits
a) Control sanitari, reproductiu i reintroducció a la colònia

Femella

Mascle

b) Control sanitari, reproductiu i custòdia
Femella

Mascle

3.7. Identificació amb microxip
3.8. Observació de la ràbia al CAAC

102,91 €
68,61 €

148,65 €
108,62 €
37,81 €
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a) Reconeixement sanitari 32,94 €
b) Observació diària per un tècnic veterinari (13 dies) 141,10€
c) Manutenció, estada i custòdia al CAAC (14 dies) 80,80 €
3.9. Observació de la ràbia ambulatòriament

a) Reconeixement sanitari (3 dies) 98,87 €
3.10. Vacunació antiràbica 24,13 €
3.11. Adopció d'animals de companyia 31,30 €
3.12. Analítica de ràbia

a) Amb extracció de mostra 46,07 €
b) Sense extracció de mostra 25,07 €

Epígraf IV. Serveis de prevenció sanitària relacionats amb animals salvatges
urbans

4.1. Recollida d'ous de gavià argentat (Larus michahellis)
a propietats privades. Per hora i fracció 137,22 €

4.2. Recollida de polls no voladors de gavià argentat
{Larus michahellis) a propietats privades. Per hora i fracció 137,30 €

Epígraf V. Altres serveis de prevenció sanitària
Evacuatoris públics
Per ús dels evacuatoris automàtics 0,39 €
Per ús dels evacuatoris no automàtics 0,30 €

Epígraf VI. Serveis d'intervenció sanitària urgent als animals de companyia
recollits a la via i espais públics

a) Sedació 15,66 €
b) Anestèsia

fins a 10 kg. 26,09 €
d'il a 15 kg. 36,52 €
més de 25 kg. 62,60 €

c) Estudi RX 31,30€
d) Ecografia 31,30€
e) Tractament conservador 52,17 €
f) Cirurgia 260,85 €
g) Medicació

fins a 10 kg. 10,43€
d'il a 15 kg. 26,09 €
més de 25 kg. 41,74 €
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Ordenança físcal num. 3.8

TAXES PER PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA I
CIRCULACIONS ESPECIALS

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article lOóè
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específi¬
cament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós, s'estableixen taxes per

les prestacions de la Guàrdia Urbana i per l'atorgament d'autoritzacions per a circu¬
lacions especials i pel servei de conducció i acompanyament de vehicles que es
regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposabie. Constitueixen el fet imposable:
a) La prestació de serveis per la Guàrdia Urbana amb motiu de tasques rela¬

cionades amb la càrrega i descàrrega de materials o d'altres treballs, quan s'ocupa
la via pública.

b) La prestació de serveis extraordinaris per la Guàrdia Urbana, entesos com
els que ultrapassen l'enumeració de funcions pròpies de les policies locals segons
la normativa vigent, si aquests serveis beneficien persones determinades o, encara
que no les beneficiïn, les afecten de manera especial i, en aquest darrer cas, han
estat motivats per tals persones, directament o indirectament.

c) L'atorgament d'autorització especial per circular per les zones de la ciutat
on regeix la limitació de pes, si el vehicle, amb càrrega o sense, la ultrapassa, o hi
circula sense haver obtingut l'autorització corresponent.

d) L'atorgament d'autorització especial per circular pel nucli de la ciutat als
vehicles inclosos en les circumstàncies assenyalades en l'article 14è del Reglament
general de vehicles, o circular-hi sense haver obtingut l'autorització corresponent.

e) L'atorgament d'autoritzacions especials permanents o temporals als vehi¬
cles especials sense càrrega per circular per les vies de la ciutat.

f) La prestació del servei d'acompanyament dels vehicles a què es refereixen
els apartats c), d) i e).

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius:
a) Les persones naturals o jurídiques que sol·licitin les prestacions a què es

refereix aquesta Ordenança.
b) En les autoritzacions per a circulacions especials i en els serveis d'acom-

225



panyament de vehicles, els titulars de l'autorització o els que, sense autorització,
efectuïn actes subjectes.

c) El propietari de l'immoble, en el cas que l'Administració municipal hagi
de procedir a la col·locació de tanques de protecció.

d) Els titulars de vehicles, d'establiments i d'elements comunitaris i/o els
ocupants d'immobles amb sistemes d'alarma que originin la prestació del servei
extraordinari.

2. Són substimts del contribuent;

a) El propietari del vehicle que no sigui el conductor, l'usuari o el sol·licitant
de l'autorització o el que faci l'acte subjecte sense autorització.

b) La persona o les persones per compte de les quals es fa el transport sub¬
jecte.

3. A aquest efecte, té la consideració de titular del vehicle el que figura amb
aquesta qualitat en el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

Art. 4t. No subjecció. 1. No és objecte de gravamen la prestació de serveis ex¬
traordinaris per la Guàrdia Lírbana amb motiu d'actes culturals, esportius, benèfics,
religiosos, patriòtics o polítics, sempre que aquests actes no tinguin caràcter lucra¬
tiu.

2. No estan subjectes a aquesta taxa els organismes de l'Estat, la Generalitat de
Catalunya, la Diputació Provincial de Barcelona, l'Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus, l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Ajun¬
tament.

3. La no subjecció no eximeix de l'obtenció de l'autorització en cas que es
tracti de transports especials o de circulació d'un vehicle especial, llevat que es
tracti de serveis públics de comunicacions o que interessin, immediatament, per a
la seguretat i defensa nacionals.

Art. 5è. Base imposable. 1. Les tarifes que cal aplicar són les consignades en
l'annex d'aquesta Ordenança.

2. En el cas de prestació de serveis de la Guàrdia Urbana, són les que resulten
de la tarifa corresponent.

3. En el cas de circulacions especials, la base imposable es determina segons
l'autorització, el vehicle i la classe de viatge.

4. En el cas de vehicles especials sense càrrega, la base es determina segons
l'autorització anual amb limitacions per circular en les vies públiques de la ciutat.

Art. 6è. Meritació. La taxa es merita:

a) Amb la prestació del servei de la Guàrdia Urbana.
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b) Amb l'atorgament de rautorització per circular o pel fet de la circulació
sense haver obtingut el permís corresponent, en cas que es tracti de circulacions
especials, o per la prestació efectiva del servei d'acompanyament de vehicles.

Art. 7è. Normes de gestió, liquidacions i tramitació.

A. PRESTACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA
1. En el cas de serveis extraordinaris, la gestió de la taxa s'inicia:
a) A petició de la part interessada per a qualsevol servei.
b) D'ofici, quan hi hagi motivació directa o indirecta dels particulars resul¬

tant de les seves actuacions que obligui l'Administració a aquesta prestació per
raons de circulació, seguretat, convivència o una altra de naturalesa anàloga, com
ara els supòsits de celebració d'espectacles públics o privats i altres activitats que
per la seva naturalesa obliguin a la prestació d'aquest servei ampliat.

2. En cap cas els serveis extraordinaris seran prestats a l'interior de recintes o
establiments de caràcter particular. La prestació d'aquest servei haurà de realitzar-
se a l'exterior o la via pública o en béns que tot i no ser de domini públic es desti¬
nen a servei o ús públic.

La prestació d'aquest servei i la seva extensió tenen un caràcter purament dis¬
crecional.

3. A l'efecte de l'aplicació de les taxes, les fraccions d'hora es computen com
una hora sencera.

4. Es classifica com a nocturn el servei prestat entre les 22 hores i les 6 hores.
5. Quan un mateix servei comprengui hores diümes i noctumes, cadascuna d'a¬

questes hores s'ha de liquidar de conformitat amb la tarifa establerta.
6. La taxa s'ha de liquidar per mitjà de l'òrgan gestor, i s'ha de satisfer en els

terminis reglamentaris. Tanmateix, en sol·licitar-se la prestació del servei es pot
exigir el dipòsit previ d'una quantitat estimada per garantir el pagament de la taxa.

7. Es liquidarà el 50% de la taxa en el supòsit b) de l'article 2n en aquells casos
de vigilància prestats per la Guàrdia Urbana a sol·licitud de particulars i que reper¬
cuteixin de manera directa en l'interès general.

B. CIRCULACIONS ESPECIALS
En les autoritzacions especials, les taxes corresponents tant a les autoritzacions

anuals, com els serveis d'acompanyament es liquidaran mitjançant l'òrgan gestor, i
en els terminis reglamentaris.

Art. 8è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se a allò que disposa l'Ordenança
fiscal general.
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Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i es mantindrà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX

TARIFES

Epígraf 1. Prestacions de la Guàrdia Urbana

1.1 Per la regulació del trànsit, amb motiu de les tasques relacionades amb la càr¬
rega 0 la descàrrega de materials o d'altres treballs quan s'ocupa la via pública

€

Per agent i hora diürna 42,57
Per agent i hora nocturna o festiva 46,22

1.2. Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància
Per servei, agent i hora diüma 42,57
Per servei, agent i hora noctuma o festiva 46,22
Per servei, caporal i hora diüma 49,03
Per servei, caporal i hora noctuma o festiva 51,42
Per servei, sergents i hora diüma 50,39
Per servei, sergents i hora noctuma o festiva 54,75
Per cada servei, motorista i hora diüma 51,74
Per cada servei, motorista i hora noctuma o festiva 59,95
Per servei, cotxe patmlla i 2 guàrdies/hora 98,56

Epígraf II. Circulacions especials i conducció, vigilància i acompanyament de
vehicles

€

2.1 Per cada autorització d'un vehicle de pes, incloent-hi la càrrega, no

superior a 60 tones, per travessar el nucli urbà mitjançant trans¬
ports especials 11,98

2.2 Per cada autorització d'un vehicle de pes, incloent-hi la càrrega,
superior a 60 tones, per travessar el nucli urbà mitjançant trans¬
ports especials 22,61

2.3 Per cada motorista i hora o fracció que acompanyi el vehicle 52,06
2.4 Per cada autorització anual per circular un vehicle especial sense

càrrega 182,66
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2.5 Per cada autorització anual (fraccionable per semestres), per circu¬
lar un vehicle especial amb càrrega indivisible de dimensions fins
a 26 m. de llarg, 3,5 m. d'ample, 4,5 m. d'alçada i/o 80 tones, en el
recorregut d'anada i tomada des de la N-II fins al port per la Zona
Franca 446,33
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Ordenança físcal núm. 3.9

TAXES PER SERVEIS DE CEMENTIRIS I CREMACIÓ

Art. Ir. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que disposen l'article
106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i,
específicament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i de conformitat amb els articles 15è i 19è del mateix text refós,
s'estableixen taxes per la gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de
cementiris i cremació que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós
esmentat.

2. Aquesta Ordenança s'aplicarà als cementiris del Poblenou, Sant Andreu,
les Corts, Sants, Sarrià, Sant Gervasi, Horta i també al recinte funerari de
Collserola i al recinte funerari de Montjuïc.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen fets imposables:
1. L'atorgament de concessions temporals pel que fa a sepultures a 15 anys,

30 anys, 50 anys i a 99 anys.
2. L'atorgament de lloguer de sepultures per a enterraments.
3. La preparació prèvia de la sepultura, inhumació, exhumació, reducció de

restes i trasllat de cadàvers, restes i cendres i l'obertura de sepultures.
4. L'atorgament d'autoritzacions d'entrada i llicències de col·locació

d'elements decoratius i d'obres menors i de reforma i manteniment de sepultures i
altres.

5. La conservació i neteja de vials, xarxa de clavegueram, jardineria i edificis
dels serveis de cementiris.

6. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari.
7. L'atorgament de llicències d'obres per a construccions funeràries.
8. La cremació i tractament de les cendres.
9. El tractament dels residus generats a les instal·lacions dels cementiris i

crematoris derivats de les operacions d'inhumació i cremació.

Art. 3r. Subjectes passius. Estan obligats al pagament de les taxes, els
adquirents dels drets funeraris, els seus titulars o tenidors o els sol·licitants, segons
que es tracti de primera adquisició o posteriors transmissions de drets funeraris,
d'actes dimanants del dret funerari, o de la prestació dels serveis.
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Art. 4t. Exempdons. Estan exempts del pagament d'aquestes taxes:
a) Les inhumacions de cadàvers en situacions d'escassa capacitat econòmica,

de tal manera que els ingressos íntegres siguin inferiors als que estableix la
legislació vigent com a salari mínim interprofessional.

b) Les exhumacions ordenades per l'autoritat judicial.
c) Els pensionistes amb pensió mínima i sense altres béns econòmics estan

exempts únicament de les taxes de l'epígraf V de les tarifes.
d) Les obres de restauració o reparació de sepultures amb valor històric o

artístic.

Art. 5è. Base imposable. Per a la determinació de la base imposable es tindrà
en compte el següent:

1. El tipus de la sepultura.
2. En les obres de construcció de panteons: el volum expressat en metres

cúbics de la cripta i de la construcció en alçada, computat segons les prescripcions
d'aquesta Ordenança, i la vorera circumdant expressada en metres quadrats.

Per al càlcul del volum en la construcció de panteons, s'hauran de tenir en

compte les normes següents:
a) El volum de la cripta es deduirà pel d'un prisma, les cares del qual són els

paraments exteriors de les parets, i les bases, el pla superior de fonamentació l'una,
i el de la rasant o l'horitzontal intermèdia l'altra, si la rasant és inclinada.

b) El volum exterior es deduirà pel d'un prisma, la base del qual serà la
superfície ocupada, i l'alçada, la distància entre el pla de rasants (o l'horitzontal
intermedi) i el punt més alt de coronació.

3. En obres de construcció d'arc-coves: el volum expressat en metres cúbics
en cripta i en cova i la façana circumscrita expressada en metres quadrats.

Per al càlcul dels volums i de la superfície de la façana en la construcció d'arc-
coves, s'haurà de tenir en compte:

a) El volum de la cripta es deduirà pel d'un prisma, on la seva base serà la
superfície concedida, i l'alçada, la distància entre el pla superior de fonamentació i
el nivell del paviment interior.

b) El volum de l'interior es deduirà pel d'un prisma, on la seva base serà la
superfície concedida, i l'alçada, la distància entre el paviment i el pimt més alt del
intradós de la volta.

c) La superfície de la façana es deduirà per la d'un rectangle circumscrit a

ella, on el seu costat inferior serà el de la seva rasant o bé el de la mitjana
horitzontal.

Per als altres supòsits continguts a les tarifes s'estarà al que resulta de l'annex
d'aquesta Ordenança.
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Art. 6è. Quota. Les tarifes de les taxes a satisfer són les que es detallen en

l'annex.

Art. 7è. Classifícació de sepultures. A l'efecte de l'aplicació de les tarifes de
les taxes, les sepultures es classifiquen de la manera següent:

GRUP I.
SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL. Concessions per a 15

anys, 30 anys, 50 anys. Sepultures construïdes en blocs de diversos departaments
superposats.

Subgrup A. Comprèn els nínxols, columbaris cineraris, osseres
individualitzades i similars.

Subgrup B. Comprèn els sarcòfags.

GRUP II.

SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL Concessions per a 15
anys, 30 anys i 50 anys.

Subgrup A. Tombes sense cripta, hipogeus, cipus menors, columbaris de
numeració romana, egipcis, bizantins, etruscs, loculis, així com les tombes menors
i d'estela grega i les de tipus americà.

Subgrup B. Hipogeus arc-solis, d'estil romànic, cipus majors així com les
tombes especials, d'estela rústica i similars.

GRUP III

SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL. Concessions per 99 anys.

A aquest grup pertanyen els mausoleus i sepultures en recintes especials.

GRUP IV. SEPULTURES DE CONSTRUCCIÓ MUNICIPAL O PARTICULAR.
Concessions per 99 anys.

Panteons, arc-coves i similars de diversos compartiments.

GRUP V. Comprèn els solars amb titularitat municipal o particular.

DISPOSICIONS GENERALS:

L'atorgament de la concessió temporal d'una sepultura origina l'obligació de
col·locar-hi una làpida.

Qualsevol sepultura compresa en els grups abans indicats pot ser adjudicada, a
petició de part interessada, sense necessitat d'inhumació immediata, si n'existeix
disponibilitat.
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El termini de les sepultures de concessió a 15 anys començarà a comptar a

partir de la primera inhumació feta en la concessió esmentada.
A qualsevol sepultura que no estigui definida en aquesta Ordenança li serà

aplicada la taxa que per analogia correspongui a una altra sepultura de
característiques similars.

Art. 8è. Retrocessió de sepultures. 1. Per a la retrocessió de sepultures amb
concessió a perpetuïtat s'abonarà el percentatge que correspongui segons la taula
adjunta sobre el valor d'adjudicació, segons tipus de sepultura, assenyalat en la
tarifa vigent a la data d'inici de l'expedient de retrocessió:

Sepultures que hagin estat utilitzades:
- Grup I: 75%
- Grup II i successius: 55%
Sepultures que no hagin estat utilitzades:
- Grup I: 85%
- Grup II i successius: 65%
2. Per a la retrocessió de sepultures amb concessió de caràcter temporal,

s'aplicaran els percentatges assenyalats a continuació, descomptant al resultat la
proporció dels anys transcorreguts respecte de la totalitat de la concessió (15, 30,
50 0 99 anys)

Sepultures que hagin estat utilitzades:
- Grup I: 65%
- Grup II i successius: 45%
Sepultures que no hagin estat utilitzades:
- Grup I: 75%
- Grup II i successius: 55%
3. En el cas de retrocessions de sepultures del grup IV que es trobin en estat

ruïnós, 0 en mal estat de conservació, es valorarà únicament el solar i se'n
detraurà, si s'escau, el cost de la seva adequació.

Són condicions prèvies a la retrocessió que les sepultures estiguin desocupades
i que les sol·liciti el titular. Amb aquest fi s'hauran de tramitar, a càrrec del
sol·licitant, les operacions de transmissió de titularitat, trasllat o incineració de
restes segons la present Ordenança.

La quantitat a percebre pel titular de la sepultura de concessió a perpetuïtat,
deduïdes aquestes taxes, no serà inferior a 233,44 €.

Art. 9è. Meritació i període impositiu. 1. Les taxes, amb caràcter general, es
meritaran en el moment de presentar la corresponent sol·licitud i l'obligació de
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contribuir neix en concedir-se, prorrogar-se, transmetre's o modificar-se el dret
funerari i en expedir-se els títols.

2. La taxa per a la conservació i neteja es merita l'u de gener de cada any i tant
els períodes impositius com de pagament coincideixen amb l'any natural.

3. Les persones interessades a obtenir una exempció, hauran de presentar
l'oportuna sol·licitud, amb aportació de la documentació necessària, d'acord amb
l'article 4t de la present Ordenança fiscal.

Art. 10è. Normes de gestió i recaptació. 1. La gestió i la recaptació de les
taxes serà realitzada per Cementiris de Barcelona, SA.

2. Les taxes se satisfarán en els terminis següents:
a) En les concessions temporals, abans de l'ús o de la utilització.
b) En les concessions temporals amb pagament a terminis de sepultures del

grup II i successius, se satisfarà el percentatge del 60% de la taxa a l'acte de
concessió formalitzant-se mitjançant contracte per satisfer el 40% restant, amb dos
pagaments anuals del 20% cadascun.

c) En l'atorgament de llicències, la taxa se satisfarà en el moment de la seva
sol·licitud.

d) La taxa per la conservació i neteja s'haurà de fer efectiva dins de l'any
natural corresponent a l'exercici meritat.

3. En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança s'aplicarà l'Ordenança
fiscal general.

Art. 11è. Infraccions i sancions. Cal atenir-se al que es disposa a l'Ordenança
fiscal general.

Disposició addicional. Les taxes seran augmentades amb el percentatge que
estableix la legislació sobre l'impost del valor afegit.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011 començarà a regir a partir
de l'I de gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la derogació o
modificació.
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ANNEX

TARIFES

Epígraf 1. Concessió temporal de dret funerari
La taxa a satisfer per la concessió de dret funerari a les sepultures referides en

l'article 7è és la següent:

1.1 Sepultures del Grup I
Subgrup A 15 anvs 30 anvs 50 anvs

Nínxols: €

Sepultures de Ir. Pis 699,89 980,63 1.318,05
Sepultures de 2n. Pis 748,19 1.048,30 1.409,01
Sepultures de 3r. Pis 651,54 912,88 1.227,01
Sepultures de 4t. Pis 471,82 661,09 888,56
Sepultures de 5è. pis i superiors 427,87 599,51 805,79

Columbaris cineraris:
- Destinats per a una sola inhumació 256,15 358,89 482,39
- Destinats a diverses inhumacions 472,15 661,51 889,19

Columbaris cineraris en recintes especials:
- Destinats per a una sola inhumació 307,37 430,67 578,86
- Destinats a més inhumacions 566,59 793,86 1.067,03
- Tipus tomba 751,44 1.052,86 1.415,14
- En espais singulars 839,69 1.176,57 1.581,34
- Columbaris Westerveld 957,00 1.340,00 1.800,00

Conversió nínxols d'alçada
màxima amb osseres 193,36 270,93 361,86

Subgrup B
Als sarcòfags, sigui quina sigui la seva situació, se'ls aplicarà la taxa

corresponent al pis segons la classificació dels nínxols del Subgrup A, més els
complements per excés de façana i per nombre de compartiments addicionals, si
s'escau.

Complements aplicables a totes les sepultures del Grup I:
- Per tenir ossera a diferent nivell 134,23 188,06 252,78
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- Per excés de façana (entrada
més gran d'l m^) 435,41 610,07 819,98

- Per cada compartiment addicional 435,41 631,56 819,98
Sepultures de mides especials: Per calcular la taxa de concessió temporal,

s'aplicarà la taxa que correspongui al pis on estigui situat, afegint-hi el complement
per "excés de façana". Per calcular la taxa de concessió temporal de nínxols
unificats (de Ir i 2n pis exclusivament) se sumarà l'import d'adjudicació de les dues
sepultures i s'hi afegirà un 20%.

1.2 Sepultures del Grup II
Subgrup A

15 anys 30 anys 50 anys

Un compartiment sense làpida €
- Tombes sense cripta 1.002,02 1.403,98 1.887,08
- Hipogeus cipus menors i columbaris

de numeració Romana 1.292,46 1.810,91 2.434,02
- Hipogeus egipcis, bizantins,

etruscos i/ocm/w 1.451,50 2.033,74 2.733,54
- Tombes menors 2.109,46 2.955,62 3.972,61
- Tombes a terra tipus americà

Cementiri de Collserola 2.180,60 3.055,31 4.106,60

Complements aplicables
- Per cada compartiment addicional 580,52 813,40 1.093,26
- Per tenir ossera 290,01 406,34 546,16

Subgrup B
15 anys 30 anys 50 anys

Un compartiment sense làpida
- Hipogeus arc-solis, d'estil romànic,

loculis tipus A i C i cipus majors 1.330,02 1.857,02 2.509,47
Complements aplicables
- Per cada compartiment addicional 597,39 834,10 1.127,15
- Per tenir ossera 298,44 416,69 563,09

Un compartiment sense làpida
- Tombes especials, majors i

d'estela rústica 1.031,15 1.439,72 1.945,57
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Complements aplicables
- Per cada o fracció de superfície

ocupada 447,01 624,10 837,13
- Per cada compartiment addicional 892,86 1.246,64 1.684,65
- Per tenir ossera 298,44 416,69 563,09

Complements aplicables a les sepultures del grup II
Per disposar d'un element decoratiu s'aplicarà un augment de valor de fins al

100%.

1.3 Sepultures del Grup III
Mausoleus en el recinte funerari de Collserola

1 Compartiment 2 Compartiments
- Sepultures de Ir pis 4.867,25 6.829,09
- Sepultures de 2n pis 5.123,39 7.188,52
- Sepultures de 3r pis 4.611,06 6.469,66
- Sepultures de 4t pis 4.354,89 6.110,24

Mausoleu sarcòfag
(per compartiment) 8.654,59

1.4 Sepultures del Grup IV
Panteons

Taxa d'adjudicació 12.555,51
Per m^ de superfície, fins als 6 primers m^ 1.089,94
Per m^ que passi de 6 1.743,53
Per compartiment 1.689,34
Per tenir ossera 842,59

Arc-Cova /Arc-Capella
Taxa d'adjudicació 9.182,72
Per m^ d'ocupació 1.087,73
Per compartiment 1.684,43
Per tenir ossera 842,59

Complements aplicables a les sepultures anteriors
Per disposar d'un element decoratiu s'aplicarà un augment de valor de fins al

100%.
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1.5 Sepultures del Grup V
Solars

Per de superfície, fins als 6 primers 1.089,94
Per que passi de 6 de superfície 1.743,53
Per de major superfície subterrània 654,53

Epígraf II. Lloguer anual de sepultures:
La taxa a satisfer per la concessió en lloguer del dret funerari de les sepultures,
incloent-hi els drets de conservació, és la següent:

Grup I, Subgrup A nínxols i Subgrup B sarcòfags per enterrament
- Sepultures Ir pis 114,61
- Sepultures 2n pis 124,14
- Sepultures 3r pis 105,08
- Sepultures 4t pis 69,44
- Sepultures 5è pis i superiors 60,68
En el cas de produir-se la concessió en lloguer del dret funerari per un període
de 5 anys (i només per aquest període de concessió) la taxa a satisfer, incloent-
hi els drets de conservació, serà de:
- Sepultures Ir pis 458,41
- Sepultures 2n pis 496,56
- Sepultures 3r pis 420,33
- Sepultures 4t pis 277,75
- Sepultures 5è pis i superiors 242,74

Grup II, Subgrup A tombes sense cripta, hlpogeus, cipus menors
columbaris de numeració romana, egipcis, bizantins, etruscs, loculis, tombes
menors, d'estela grega i tombes americanes

Tombes sense cripta 169,83
Hipogeus cipus menor i columbaris de numeració romana 219,05
Hipogeus egipci, bizantí, etmscs i loculi 246,02
Tombes menors 358,63
Tombes a terra tipus americà cementiri de Collserola 369,60
Complements aplicables
Per cada compartiment addicional 98,39
Per tenir ossera 49,15

Pels serveis funeraris en els quals es compleixi el requisit de declaració
comprovada de manca de recursos, de tal manera que els ingressos íntegres siguin
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inferiors als que estableix la legislació vigent com a salari mínim interprofessional,
s'aplicarà una bonificació de 400,00 € per a la primera inhumació i el lloguer
durant cinc anys d'un nínxol de 5 è pis o superior en alçada, quan la petició
d'enterrament sigui feta per una persona física familiar del difunt o en els casos

previstos en la Llei 10/1998, de 15 de juliol.

Epígraf m. Preparació prèvia de la sepultura, inhumació, exhumació, reducció de
restes i trasllat de cadàvers, restes i cendres i obertura de sepultura

3.1 Preparacions prèvies de la sepultura, inhumacions i exhumacions.
€

Preparació prèvia de la sepultura:
- Sepultures del Grup I 31,30
- Sepultures del Grup II 62,60
- Sepultures del Grup III 125,21

Inhumació i exhumació de cadàver, incloent-hi, si s'escau, la col·locació de la
làpida:

- Sepultures del Grup I 170,28
- Sepultures del Grup II 243,17
- Sepultures del Grup III i successius 555,21

S'aplicarà el 50% de la taxa d'inhumació/exhumació en el cas de restes o

cendres.

Inhumació i espargiment de les cendres en espais destinats a tal efecte 99,72
L'espargiment de les cendres per la família en el Jardí d'Espargiment serà

sense càrrec.

L'espargiment de les cendres per la família en el Bosc d'Espargiment serà
sense càrrec.

En cas de trasllat de diversos cadàvers, restes o cendres, per a la inhumació i
exhumació, se satisfarà per sepultura el que estableixen les taxes dels apartats
anteriors fins a un màxim de:
- Sepultures del grup I 353,05
- Sepultures del grup II 495,62
- Sepultures del grup III i successius 1.114,86
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Sol·licitud de data d'inhumació de difunts

(cada recerca individual per un màxim d' 1 any i cementiri) 10,43

3.2 Reducció o preparació de cadàvers o restes
Taxes a satisfer per reducció de restes o preparació de cadàvers, restes o

cendres per a ser traslladats fora del cementiri.
- Sepultures del Grup I 52,74
- Sepultures Grup II (per compartiment) excepte tombes a terra

tipus americà 102,46
- Tombes Americanes 223,12
- Sepultures Grup III i successius (per compartiment) 175,46

3.3 Trasllats

En el trasllat de cadàvers, restes o cendres dins del mateix cementiri, qualsevol
que en sigui el nombre, la taxa a satisfer serà el 40% dels drets
d'inhumació/exhumació.

3.4 Obertures

En l'obertura d'una sepultura, que no inclogui inhumació o exhumació de
cadàvers, restes o cendres, la taxa a satisfer serà el 25% de la taxa
d'inhumació/exhumació.

Epígraf IV. Autoritzacions i llicències d'entrada d'elements decoratius, i
d'obres menors de reforma i de manteniment i altres

€

Sepultures del Grup I
Subgrup A: Nínxols i similars
- Autorització d'entrada i col·locació de làpides, tires, marcs, gerros i

inscripcions 11,82
- Autorització d'entrada i col·locació de sòcols (excepte en façana de

pedra natural o artificial) 24,21
- Autorització d'entrada i col·locació de voreres (obligatòriament

enrasat amb el paviment existent/mides 70x30 cm.) 24,21
- Petits arranjaments 0 millores 24,21
- Revestiment de la façana amb aplacat de pedra marbre o granit

(excloent-ne les façanes de pedra natural o artificial/mides entre mitjaneres 72,52
- Autorització d'entrada i col·locació de jardineres amb rodes

(obligatòriament amb rodes i mides autoritzades 70x20,20cm.) 90,88
- Per excés de façana 72,52
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Subgrup B; Sarcòfags

- Autorització d'inscripcions i gerros 11,82
- Autorització d'entrada i col·locació de làpides, tires, marcs 23,65
- Autorització d'entrada i col·locació de sòcols (excepte en façana de

pedra natural o artificial) 48,40
- Autorització d'entrada i col·locació de voreres (obligatòriament

enrasat amb el paviment existent/mides 140x30 cm.) 48,40
- Petits arranjaments o millores 48,40
- Revestiment de la façana amb aplacat de pedra marbre o granit

(excloent-ne les façanes de pedra natural o artificial/mides entre mitjaneres 145,03
- Autorització d'entrada i col·locació de jardineres amb rodes

(obligatòriament amb rodes i mides autoritzades 120x20x20 cms.) 181,77

Sepultures de Grup II:
- Autorització d'inscripcions 23,64
- Autorització d'entrada i col·locació d'elements decoratius. Per

elements amb volum màxim d' 1 m^ 90,88
- Autorització d'entrada i col·locació d'elements decoratius. Per

elements que sobrepassin 1 m^ (preu per m^ o firacció) 90,88
- Petits arranjaments o millores 48,40
- Revestiment parcial dels paraments exteriors amb aplacat de pedra,

marbre o granit 90,88
- Revestiment total dels paraments exteriors amb aplacat de pedra,

marbre o granit 201,46
- Per obres de reparació o reforma per unitat 134,32

Sepultures de Grup IV:
- Autorització de inscripcions 48,40
- Autorització d'entrada i col·locació d'elements decoratius. Per

elements amb un volum màxim d' 1 m^ 170,73
- Autorització d'entrada i col·locació d'elements decoratius. Per

elements que sobrepassin 1 m^ (preu per m^ o fracció) 170,73
- Petits arranjaments 0 millores 56,91
- Per obres de reparació o reforma per unitat 170,73
- Per obres de rehabilitació, reforma i/o reparació que afectin més del

50% de la sepultura 268,62

Per a la col·locació d'elements que comprenguin dues o més sepultures o per a
la conversió de dos nínxols (pis Ir i 2n) en una sepultura aparent, mitjançant la
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col·locació d'una làpida comuna, excepte en el cementiri de Collserola, a més dels
drets que corresponguin pel permís d'obres, se satisfarà una taxa equivalent al 20%
de l'adjudicació del dret funerari corresponent al conjunt dels nínxols que
s'uneixin.

En els casos que s'operi en els cementiris sense la llicència preceptiva i no

s'hagi pagat prèviament la taxa corresponent, s'hi aplicarà el doble d'aquesta taxa.
Per filmació en els recintes dels cementiris, per dia de filmació 591,16

Epígraf V. Conservació i neteja de vials, xarxa de clavegueram, jardineria i
edificis administratius dels cementiris.

5.1 Conservació (per anys);
Sepultures del Grup I: €

- Sepultures d'un compartiment 13,90
- Sepultures de més d'un compartiment 29,36

Sepultures del Grup II:
- D'un compartiment 29,36
- Per cada compartiment addicional 3,44
- Hipogeus egipcis i tombes a terra tipus americà 64,59
- Tombes sense cripta 13,90

Sepultures del Grup III i successius:
- Qualsevol sepultura, d'un compartiment 64,59
- Per cada compartiment addicional fins un màxim

de 10 compartiments 3,44

5.2 Conservació (pagament d'una sola vegada):
En les concessions a 15, 30 i 50 anys, el pagament de la taxa s'haurà de fer una

sola vegada en els casos de limitació o clausura de la sepultura. La taxa a satisfer
en aquests casos serà el resultat de multiplicar el preu de la taxa de l'any fiscal en
curs pel nombre d'anys que faltin fins arribar a la finalització de la concessió.

En les concessions a 99 anys i a perpetuïtat, el pagament de la taxa s'haurà de
fer una sola vegada en els casos de limitació, divisió per compartiments, o clausura
de la sepultura a perpetuïtat. La taxa a satisfer en aquests casos serà el resultat de
multiplicar per 50 la taxa corresponent a l'any fiscal en curs.

5.3. Tractament de residus derivats de les operacions d'inhumació i
cremació

Tractament dels residus derivats de les operacions d'inhumació i cremació a
les instal·lacions dels cementiris i crematoris 31,30
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Quan es realitzin dues o més operacions generadores de residus, en una
actuació d'inhumació o cremació, es considerarà que el fet imposable només s'ha
produït un cop, motiu pel qual la taxa es considerarà meritada una sola vegada.

Epígraf VI. Actes dimanants de la titularitat del dret funerari

6.1 Expedició de títols per bescanvi, ampliació de la titularitat,
rectiñcacions o duplicats per pèrdua de l'original

Sepultures del Grup I
Sepultures del Grup II
Sepultures del Grup III i successius 189,88

35,04
76,29

6.2 Modifícació del dret funerari, per raó de transmissions (s'inclou
l'expedició de nou títol).

S'abonaran les taxes de l'apartat 6è. 1, segons el tipus de sepultura, en els
percentatges següents:

A) Per transmissions mortis causa:

Quan l'adquirent sigui hereu o legatari del titular o hagués estat designat
successor per acte administratiu: el 200%.

Quan sigui posseïdor sense títol de successió o sense designació, i es qualifiqui
la transmissió de provisional: el 400%.

B) Per transmissions inter vivas:
Cessions entre parents dins del grau assenyalat per les Ordenances de

cementiris i les regulades en la Llei 10/98, de 15 de juliol: el 300%.
Cessions entre estranys: el 500%.
C) Per transmissions del dret funerari en sepultures de lloguer (per

abandonament del titular):
S'aplicarà la taxa corresponent a l'apartat 6.1.

6.3 Per la designació administrativa de beneficiari
Per la designació administrativa de beneficiari de la sepultura per després de la

mort del titular, per a la revocació de la designació esmentada o per a la substitució
del beneficiari designat, s'abonarà per cada acte, la taxa equivalent al 50% de
l'establert en l'apartat 6è. 1.

6.4 Per la inscripció de clàusules de limitació de les sepultures.
A) Si la limitació afecta tota la sepultura, la taxa a satisfer serà el 400% de les

fixades en l'apartat 6è. 1. més el que s'assenyala en l'apartat 5è.2, sobre conservació
de cementiris, si s'escau.
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B) Si la limitació afecta a un compartiment dels diversos que hi ha en una
sepultura o a més d'un, sense que afecti la totalitat, la taxa serà la que resulti
segons l'apartat anterior, dividida pel nombre total de compartiments i multiplicada
pel nombre de compartiments que siguin objecte de limitació.

6.5 Publicitat d'expedients.
En els expedients que comportin fer-ne publicitat, a part de la taxa

corresponent, el subjecte passiu haurà d'abonar el preu de l'anunci.

Epígraf VII. Llicències d'obres per a construccions funeràries
€

En les obres de construcció de panteons i arcs-coves:
- Per m^ o fracció de façana circumscrita 26,37
- Per m^ o fracció de vorera 31,15
- Per m^ o fracció de cova 21,75
- Per m^ o fracció de cripta 33,39
- Per m^ o fracció de construcció en alçada o ampliació 46,34

Epígraf VIII. Cremació
€

- Cremació de cadàvers (per unitat) 329,06
En la cremació de restes s'aplicarà el 50% de la cremació de cadàvers (per

unitat). Es cobrarà im màxim de 5 restes per sepultura
- Desenferetrament per a l'extracció de caixes de zenc

per a ser incinerat 45,16
- Cementiris de Barcelona, S.A. oferirà l'urna necessària en el procés de

cremació, com a servei complementari als preus establerts a tal efecte.
- Tractament de les cendres 60,00

Epígraf IX. Altres conceptes
Subministrament de sudaris per a restes 26,94
Targeta magnètica d'accés a la porta dels mausoleus de l'edifrci
"Memorial Collserola" 10,81
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Ordenança físcal núm. 3.10

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL I LA PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS

Art. Ir. Disposició general, caràcter i objecte. D'acord amb allò que dispo¬
sen l'article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, i, específicament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós,
s'estableixen taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini
públic municipal que es regeixen pels articles 20è a 27è del text esmentat, i pels
serveis prestats per l'Ajuntament en els béns de domini públic estatal per autoritza¬
ció de l'article 115è.c) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes i per aquesta
Ordenança fiscal.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable la utilització privativa o

l'aprofitament especial del domini públic municipal i la prestació de serveis de
gestió municipal sobre el domini públic estatal.

Art. 3r. Supòsits de no subjecció. No es meritaran les taxes, amb independèn¬
cia de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent, en les utilitzacions o
aprofitaments següents:

a) Els guals corresponents als edificis historicoartístics o monumentals,
mentre estiguin en obres.

b) Els tancats de protecció de tota classe d'obres i bastides.
c) L'ocupació vial mitjançant llocs de venda subjectes a les taxes per l'ús

dels béns, les instal·lacions municipals i serveis dels mercats.
d) Les ocupacions subjectes a les taxes regulades a l'Ordenança núm. 3.13

sobre serveis culturals.

e) L'ocupació de la via pública per al rodatge de pel·lícules, vídeos, enregis¬
traments televisius, realització de maquetes i impressió de fotografies sempre que
no tinguin finalitat lucrativa, amb independència de l'obligatorietat d'obtenir la
pertinent autorització municipal i de pagar els serveis que, amb tal motiu, es reque¬
reixin, com també les despeses originades pel deteriorament i els desperfectes que
s'hi puguin causar.

f) Les zones de prohibició d'estacionament davant de les sortides d'emer¬
gència de locals, sempre que estiguin degudament autoritzades, segons l'Ordenança
municipal sobre estacionament regulat.

g) L'ocupació de la via pública mitjançant carpes o corporis sempre que no
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tinguin finalitat lucrativa i s'instal·lin per a la promoció de la ciutat, quan així ho
determini la llicència.

h) Els usos d'identificació. S'entén per identificació tota acció encamina¬
da a difondre entre el públic la informació de la mera existència d'una activitat
en el mateix indret on aquesta activitat es duu a terme. Constitueixen ús
d'identificació els missatges que es limitin a indicar la denominació social de
persones físiques o jurídiques, el seu logotip, bandera, escut o l'exercici d'una
activitat exercida directament per aquestes persones a l'immoble o lloc on es

col·loqui la identificació.
Els logotips 0 marques comercials no pròpies seran admesos com a ús

d'identificació només en cas que correspongui a l'únic producte objecte de
l'activitat.

i) L'ocupació de la via pública mitjançant senyals orientatius, instal·lats
amb autorització municipal, previstos en la Llei sobre el trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat vial.

Art. 4t. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte
de contribuents, les persones físiques o jurídiques, com també les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, que gaudeixin, utilitzin o aprofi¬
tin especialment o privativament el domini públic municipal en benefici propi i les
que prestin serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal.

2. Tenen la consideració de substituts del contribuent, en la taxa establerta per
la utilització privativa o l'aprofitament especial per l'entrada de vehicles a locals i
recintes a través de voreres, els propietaris de les finques o locals a les quals donin
accés aquestes entrades de vehicles; els quals podran repercutir, si s'escau, les
quotes sobre els respectius beneficiaris.

3. Quan l'obligat tributari sigui Telefónica de España Sociedad Anónima Uni¬
personal, l'import de la taxa es considerarà englobada en la compensació en me¬
tàl·lic de periodicitat anual a què es refereix l'apartat Ir de l'article 4t de la Llei
15/1987, de 30 de juliol.

La compensació anterior no serà en cap cas d'aplicació a les quotes meritades
per les empreses participades per Telefónica de España Sociedad Anónima Uniper¬
sonal, encara que ho siguin íntegrament.

Art. 5è. Exempcions. No estan obligats al pagament de la taxa, amb indepen¬
dència de l'obligació de sol·licitar la llicència corresponent;

a) Els organismes de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província de
Barcelona i del municipi de Barcelona i les entitats locals de les quals formi part,
per tots els aprofitaments propis del servei de comunicacions que explotin directa-
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ment i per tots aquells que interessin immediatament la seguretat ciutadana o la
defensa del territori nacional.

b) Les entitats benèfiques, pels aprofitaments directament relacionats amb els
seus fins benèfics.

c) Els partits polítics en període electoral.
d) Els consolats i cambres de comerç estrangeres, en els casos de reciprocitat

intemacional.

e) Les caixes d'estalvis, pels aprofitaments necessaris per als seus fins especí¬
fics de caràcter benèfic.

f) Els titulars de llicències o autoritzacions pel concepte, de col·locació de
mercaderies o altres elements, quan se situïn davant dels locals d'entitats de caràc¬
ter oficial 0 cultural i siguin explotats directament per les entitats esmentades.

g) Els titulars de reserves d'estacionament atorgades a persones amb discapa-
citat física.

Art. 6è. Meritacló de la taxa i període impositiu. 1. Aquesta taxa es merita
en el moment que s'inicia la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic municipal i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el
domini públic estatal, encara que no se n'hagi sol·licitat o obtingut la corresponent
llicència.

2. Amb caràcter general, el període impositiu de la taxa serà el temps de
l'aprofitament especial, la utilització privativa o prestació de serveis que corres¬
pongui en cada cas.

3. En els supòsits d'utilització privativa o aprofitament especial i de prestació
de serveis amb un termini anual, la taxa es meritarà l'u de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l'any natural.

En els supòsits d'inici en la utilització privativa, l'aprofitament especial o pres¬
tació del serveis no coincident amb l'u de gener el període impositiu s'ajustarà als
dies que faltin per acabar l'any natural.

En els supòsits de cessament es farà el prorrateig de la quota d'acord amb els
dies efectius en la utilització privativa, en l'aprofitament especial o prestació dels
serveis.

Art. 7è. Quota tributària. 1. Quan s'utilitzin procediments de licitació públi¬
ca, l'import de la taxa estarà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre
la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació.

2. Amb caràcter general, sens perjudici de les peculiaritats que determinats
aprofitaments puguin establir, la quota tributària de la taxa estarà determinada per
la fórmula següent:
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Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH

On PB és la tarifa bàsica; S, la superfície en metres quadrats de la utilització o

l'aprofitament; T, el temps en dies de la utilització o de l'aprofitament, sempre que
no s'estableixi ima durada mínima en altres articles de la present Ordenança; FCC,
el factor corrector del carrer; FCA, el factor corrector de la classe d'utilització o

d'aprofitament; i FCH, el factor corrector per als supòsits de guals a immobles
destinats a habitatge.

2.1. La tarifa bàsica (PB) per metre quadrat o fracció i dia d'utilització o

d'aprofitament és de 0,4966 €.
2.2. Regles per a l'aplicació del factor superfície (S):

a) La superfície serà la que ocupi la utilització o l'aprofitament.
b) La superfície per a tots els usos o aprofitaments serà com a mínim de
dos metres quadrats.
c) En el cas de guals i de reserva d'estacionament, de parada i prohibicions
d'estacionament, la superfície serà igual a la longitud de l'aprofitament en
la línia de la vorera arrodonida per excés multiplicada per una amplada de
tres metres.

d) Quan la utilització o l'aprofitament es faci mitjançant un vehicle, la su¬

perfície serà la de la seva projecció en el sòl.
e) Es considera que l'espai mínim que ocupa una taula amb quatre cadires
és de 2,25 m^, i no es poden autoritzar més taules del nombre que resulti de
dividir la superfície autoritzada per 2,25 m^.
j) En el cas dels guals i zones de prohibició d'estacionament, els metres
d'ocupació que passin de 5 lineals es comptaran dobles.
g) En el cas de gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions, ca¬
dires i tribimes, el factor superfície se substitueix pels mòduls següents:

Superfície de cada instal·lació:
Fins a 12 m^ 125

Més de 12 m^ i fins a 50 m^ 250

Més de 50 m^ i fins a 200 m^ 375

Més de 200 m^ i fins a 500 m^ 500

Més de 500 m^ Superfície real

2.3. Regles per a l'aplicació del temps (T):
a) El temps és el de la durada de la utilització, l'aprofitament o la prestació
de serveis.
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b) Segons el termini, els usos, aprofitaments o prestacions de serveis poden
ser anuals, semestrals o de temporada, trimestrals, mensuals, per a totes les
festes i vigílies durant l'any, per a un nombre determinat de dies consecu¬

tius, per a un nombre de dies no consecutius durant un determinat període i
per a la durada de les festes o fires autoritzades.
c) Quan la llicència o autorització es concedeixi per a mesos, trimestres,
festes 0 vigílies durant l'any, semestres, temporada o tm any, es considera¬
ran per al càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els tri¬
mestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o tempo¬
rada de 180 dies i els anys de 360 dies.
d) En els altres casos, la quota es calcularà segons el nombre de dies d'ocu¬
pació efectiva, d'aprofitament o de prestació de serveis.

2.4. Regles per a l'aplicació del factor corrector del carrer (FCC):
a) El factor corrector del carrer és el determinat per a cada categoria de car¬
rer als efectes de l'impost sobre activitats econòmiques, en el quadre se¬
güent:

Categoria carrer A B C D E. F i Z industr.
Factor corrector 5 3 1,75 1,25 1

b) A l'efecte d'assignació del factor corrector del carrer corresponent en la
present taxa, s'han d'aplicar els criteris següents:

- Als establiments situats als carrers, trams de carrers, indrets o llocs que

no tinguin assignat específicament un factor corrector, els serà aplicat el
factor 1,25.
- Als aprofitaments i ocupacions situats en el subsòl de la via pública o
en instal·lacions de serveis públics que s'estenguin pel subsòl de la ciu¬
tat, els serà aplicat el factor de situació que correspongui al de la sortida
més propera a la via pública.
- Als aprofitaments i ocupacions situats a la via pública els serà aplicat el
factor corresponent a la finca més propera, i en el cas d'equidistància a
dues finques de diferent categoria, els serà aplicat el factor corresponent
a la finca que el tingui més alt.
- Si en un mateix aprofitament o ocupació concorren dues vies públiques,
se li aplicarà el factor corrector de superior categoria.

2.5. El factor corrector de la classe d'ocupació o d'aprofitament (FCA) és el
que correspon a cadasctm de les següents ocupacions i aprofitaments:
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Ocupació o aprofitament

a) Llocs de venda o terrasses en festes i fires tradicionals o

dintre del recinte d'activitats recreatives o al seu voltant i casetes

per a la venda d'articles de pirotècnia, amb un mínim de cinc
dies, amb independència del termini autoritzat en la llicència 2

b) Terrasses closes 1

c) Llocs de venda amb instal·lacions fixes, carpes i quioscos
en general, llevat dels quioscos de premsa 1

d) Terrasses, taules i cadires com a elements annexos als es¬

tabliments excepte els esmentats anteriorment
Situats en vies públiques de categoria A 0,18721
Situats en vies públiques de categoria B 0,16490
Resta de categories 0,15520
e) Closos i envelats, per cada m^ o fracció i dia, amb un mí¬

nim de 1.000 m^ 0,05
f Balls, concerts i representacions anàlogues, per cada m^ o

fracció i dia, amb un mínim de 1.000 m^ 0,05
g) Gronxadors, cavallets i pavellons per a altres atraccions,

cadires i tribunes, per cada 10 dies o fi:acció 1,20
h) Guals

1. En general
D'ús permanent 0,1746
Més de 8 hores fins a 12 hores 0,1358
Fins a 8 hores 0,1164

2. Garatges i aparcaments subjectes als epígrafs
dTAEnúm. 751.1,751.2 1751.3 0,1067

3. Serveis de rentat i greixatge d'automòbils, serveis
de taller de reparació d'automòbils, agències de transport
i locals de compravenda de vehicles

De més de 8 hores i fins a 12 hores 0,0970
Fins a 8 hores 0,0922

4. Guals d'accés a estacions de servei 0,0970
5. En immobles destinats a habitatge el factor correc¬

tor (FCH) serà:
Superfície del garatge fins a 25 m^ 0,70
Més de 25 m^ fins a 50 m^ 0,80
Més de 50,1 m^ fins a 100 m^ 0,90
Més de 100,1 m^ 1
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i) Reserves d'estacionament i parada i zones de prohibició
d'estacionament regulades en l'Ordenança sobre de circulació de
vianants i de vehicles 0,05

j) Mercaderies a les voreres 1
k) Xurreries o bunyoleries 0,5
l) Venda no sedentària, segons allò que estableix l'article 15è

de les Normes reguladores de les activitats desenvolupades a la
via pública i activitats professionals, per ocupacions de més de
180 dies 0,5

Per períodes d'ocupació inferiors s'aplicarà l'epígraf corres¬
ponent a "llocs de venda en festes i fires tradicionals"

m) Venda de castanyes per períodes d'ocupació superiors a
tres mesos 0,5

Per períodes d'ocupació inferiors s'aplicarà l'epígraf corres¬
ponent a "llocs de venda en festes i fires tradicionals"

n) Altres ocupacions no especificades anteriorment 2
3. Altres aprofitaments subjectes a taxes fixes:
a) Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televi¬

sius de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa,
amb independència del pagament d'altres serveis que es reque¬
reixin i amb autorització municipal prèvia. Per cada dia o firacció 593,78

b) Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb fi¬
nalitat lucrativa, independentment del pagament d'altres serveis
que es requereixin i amb autorització municipal prèvia. Per cada
dia 0 fracció 332,72

c) Quioscos de premsa: quotes anuals per unitat de quiosc
Activitat de venda de premsa i publicacions per grups d'empla¬
çaments

1 1.737,11
2 2.183,72
3 2.515,33
4 2.950,70
5 3.100,16
6 4.746,59
7 7.120,39
8 9.372,02
9 9.372,02
10 6.477,85
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d) Mercat ambulant Eduard Aunós
Parada de 4x2 984,11
Parada de 6x2 1.273,95
Parada de 8x2 1.563,73
e) Prestació de serveis de temporada a les platges, conforme

a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
1. Quiosc-bar amb WC i amb terrassa de 80 m^, situat a les

diferents platges de la ciutat (període de març a novembre) 21.663,47
2. Quiosc-bar amb WC i amb terrassa de 100 m^, situat a les

diferents platges de la ciutat (període de març a novembre) 26.701,81
3. Per cada grup de 100 hamaques, 100 para-sols, 25 caíaos o 25

patins i quiosc de venda de gelats de 4 m^, situats a les platges de la
ciutat (període de març a novembre) 2.023,08

4. Terrassa vetllador de 50 m^ a les zones legalment autoritzades
(període de març a novembre) 3.472,52

5. Terrassa vetllador de 75 m^ a les zones legalment autorit¬
zades (període de març a novembre) 5.208,78

6. Terrassa vetllador de 100 m^ a les zones legalment auto¬
ritzades (període de març a novembre) 6.923,84

7. Terrassa vetllador de 120 m^ a les zones legalment auto¬
ritzades (període de març a novembre) 8.308,60

f) Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús
comú dels parcs, jardins i platges, per dia o fracció

1. Espais de la categoria: 3.753,36
- Parc de la Ciutadella

Jardins de Rubió i Lluch

Parc de Montjuïc:
a) Jardins d'Amargós (Teatre Grec)
b) Fossar del Castell de Montjuïc
c) Jardins de les escultures
d) Jardins de Laribal
e) Jardins Joan Brossa
f) Zones enjardinades Mies van der Rohe

Jardí de Can Sentmenat
Jardins de la Tamarita

Turó Park

Parc Güell

Parc del Laberint d'Horta
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Roserar del parc de Cervantes
Jardins del Palau de Pedralbes

2. Espais de 2a categoria (resta de parcs i jardins) 804,30
g) Utilització de sanitaris públics automàtics als parcs i

jardins 0,50

Art. 8è. Reduccions de la taxa. La taxa per la utilització privativa o

l'aprofitament especial del domini públic, amb motiu de la celebració de festes
populars als barris, pot ser objecte de reducció per acord motivat de la Comissió de
Govem, a proposta del Consell de Districte. Quan es tracti de fires tradicionals,
caldrà atenir-se al que preveu l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics
de Barcelona.

Art. 9è. Normes de gestió. 1. Amb caràcter general, la taxa per l'aprofitament
especial o la utilització privativa i la prestació de serveis serà liquidada pels òrgans
municipals competents per a la tramitació de la llicència o autorització.

2. Les taxes amb meritació periòdica anual seran objecte d'un padró amb el
contingut i requisits que a l'efecte estableix l'Ordenança fiscal general. Les quotes
de la taxa incloses en padró seran posades al cobrament en les dates que figuren al
calendari de cobraments que anualment aprova l'Ajuntament.

Art. 10è. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. Quan la utilització pri¬
vativa 0 l'aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del
domini públic local, el beneficiari estarà obligat, sense perjudici del pagament de la
taxa que correspongui, al reintegrament del cost total de les respectives despeses
de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ de l'import.

2. Si els danys són de caràcter irreparable, s'haurà d'indemnitzar l'Ajuntament
amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament
efectivament produït.

3. En cap cas l'Ajuntament no condonarà les indemnitzacions i el reintegra¬
ment a què es refereixen els apartats anteriors.

Art. 11è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infi:accions
tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa la
Llei general tributària, i l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

255



 



Ordenançafiscal num. 3.11

Ordenança físcal num. 3.11

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR

D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL

Art. Ir. Disposicions generals, naturalesa i objecte. D'acord amb allò que
disposen l'article 133è.2 i 142è de la Constitució, l'article 106è de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, els articles
15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Barcelona acorda la imposició i ordenació d'una taxa per la
utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl
de les vies públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà pels
esmentats preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en
aquesta Ordenança la utilització privativa o l'aprofitament especial, total o parcial,
constituïts, directament o indirectament, en el vol, el sòl i el subsòl de les vies
públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d'interès general o que
afectin la generalitat o una part important del veïnat, encara que no s'hagi demanat
0 obtingut la corresponent llicència, autorització o concessió.

2. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la
seva naturalesa, depenguin o estiguin relacionats, directament o indirectament,
amb l'aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública o hi estiguin en
relació, encara que el preu es pagui en un altre municipi.

Art. 3r. Compatibilitat amb altres exaccions. 1. La taxa regulada en aquesta
Ordenança és compatible amb les quanties i/o tarifes que, amb caràcter puntual o
periòdic, puguin acreditar-se com a conseqüència de la cessió d'ús
d'infi-aestructures específicament destinades o habilitades per l'Ajuntament per
allotjar xarxes de serveis.

2. Aquesta taxa és compatible amb altres taxes que puguin, puntualment o
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periòdicament, establir-se per la prestació de serveis o la realització d'activitats de
competència local per l'Ajuntament de Barcelona, respecte de les quals les
empreses explotadores de serveis de subministraments hagin d'ésser subjectes
passius; resta exclosa, pel pagament d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes
derivades de la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el vol, el
sòl i el subsòl de les vies públiques municipals.

Art. 4t. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada per
aquesta Ordenança, en concepte de contribuents, totes les empreses explotadores
de serveis de subministraments que gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment
el domini públic local en benefici particular, i, entre elles, les prestadores,
distribuïdores o comercialitzadores de proveïment d'aigua, de subministrament
de gas o electricitat, i de serveis de telecomunicacions i altres mitjans de
comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o altra
tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel domini
públic local 0 que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter
públic 0 privat, així com altres anàlogues, tant si són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s'efectuen o es presten els subministraments, com si,
no essent titulars de les esmentades xarxes, en fan ús, accedeixen o
s'interconnecten a aquestes xarxes.

2. També seran subjectes passius les empreses, entitats o Administracions que
prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació en el mercat, d'acord amb allò
que preveu l'article 8è.4 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de
telecomunicacions.

3. Es considerarà que el servei de subministrament o de telecomunicacions que

presta un determinat operador afecta la generalitat o una part important del veïnat
quan sigui possible que el servei pugui ser ofert al conjunt o a una part
significativa de la població del municipi de Barcelona, amb independència de la
major o menor facturació en el municipi de Barcelona, o de la major o menor
acceptació del servei pels consumidors.

4. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o
subsidiàriament, de les obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa
establerta en aquesta Ordenança les persones físiques, jurídiques o les entitats de
l'article 35è. 4 de la Llei general tributària en els supòsits que s'hi han establert i la
normativa de desenvolupament.

Art. 5è. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. En el cas que
l'aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic
local, el beneficiari, la persona o l'entitat en qüestió està obligat, independentment
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del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.

2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la
mateixa quantitat que el valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament
efectivament produït.

En cap cas l'Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els
reintegraments anteriors.

Art. 6è. Base imposable i quota de la taxa per ingressos bruts derivats de
la facturació. 1. La base imposable està constituïda pels ingressos bruts
procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme municipal pels
obligats tributaris d'acord amb l'article 4t. a conseqüència dels subministraments
realitzats, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o
instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació dels
serveis esmentats, i, en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la
facturació realitzada pels serveis resultants de l'activitat pròpia de les empreses
subministradores.

2. No tenen la consideració d'ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:

a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques com privades,
que les empreses poden rebre.

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en
els ingressos bruts definits en l'apartat anterior.

c) Els productes financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres
de naturalesa anàloga.

d) Els treballs realitzats per l'empresa amb vista a l'immobilitzat.
e) El valor màxim dels seus actius a conseqüència de les regularitzacions

que facin dels seus balanços, a l'empara de qualsevol norma que es pugui dictar.
f) Les quantitats procedents d'alienacions de béns i drets que formen part del

seu patrimoni.
g) Els impostos indirectes que gravin els serveis prestats, ni les partides o

quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de
l'entitat a la qual s'apliqui aquest règim especial de quantificació de la taxa.

h) Les quantitats que puguin rebre per donació, herència o qualsevol altre
títol successori.

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes per efectuar els
subministraments han de deduir dels seus ingressos bruts de facturació les
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quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d'accés o interconnexió a les
seves xarxes.

Les empreses titulars d'aquestes xarxes hauran de computar les quantitats
rebudes per tal concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.

4. Els ingressos a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article s'han de
minorar exclusivament per:

a) Les partides incobrables determinades d'acord amb allò que disposa la
normativa reguladora de l'impost de societats.

b) Les partides corresponents a imports facturats indegudament per error i
que hagin estat objecte d'anul·lació o rectificació.

5. L'import derivat de l'aplicació d'aquest règim no podrà ser repercutit als
usuaris dels serveis de subministrament.

6. La quantia de la quota tributària de la taxa és l'l,5% dels ingressos bmts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les
empreses assenyalades en l'article 4t.

7. D'acord amb el que estableix l'article 24è.l.c del Text Refós de la Llei
reguladora d'Hisendes Locals, no s'inclouen en el règim de quantificació de la taxa
regulat en aquest precepte la utilització privativa o l'aprofitament especial del
domini públic municipal del municipi de Barcelona pels serveis de telefonia mòbil.

Art. 7è. Meritació de la taxa i període impositiu. 1. La meritació de la taxa
que regula aquesta Ordenança es produeix:

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.

b) En els supòsits en què la utilització privativa o l'aprofitament especial a què
fa referència l'article 2n d'aquesta Ordenança no requereixi llicència o autorització,
des del moment en què s'ha iniciat la utilització o l'aprofitament esmentat. A aquest
efecte, s'entén que ha començat la utilització o l'aprofitament en el moment en què
s'inicia la prestació del servei als ciutadans que ho demanen.

c) Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial del vol, sòl i el subsòl
de les vies públiques municipals es prolongui diversos exercicis, la meritació de la
taxa tindrà lloc 1' 1 de gener de cada any.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat dels supòsits
d'inici 0 cessament en l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic
municipal, casos en què procedirà el prorrateig trimestral, conforme a les regles
següents:

a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en

què té lloc l'alta.
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b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent-hi
aquell en què s'origina el cessament.

Art. 8è. Normes de gestió, liquidació i recaptació de la taxa per ingressos
bruts derivats de la facturació. 1. Els obligats tributaris han de presentar a

l'Administració tributària municipal abans del 28 de febrer de cada any una

declaració corresponent a l'import dels ingressos bruts facturats corresponents al
període impositiu anterior al de meritació, desagregada per conceptes, d'acord amb
la normativa reguladora de cada sector, amb indicació expressa de les quantitats
excloses i el concepte de l'exclusió a què es refereix l'article 24è.l.c del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'article 6è d'aquesta
Ordenança, per tal que l'Ajuntament pugui girar les liquidacions a què es
refereixen els apartats següents.

2. L'Administració tributària municipal practicarà liquidacions trimestrals que,
amb el caràcter de provisionals i de pagaments a compte, es realitzaran en base a la
declaració anual que presenti l'obligat tributari d'acord amb el paràgraf anterior.
3. Aquestes liquidacions trimestrals es calcularan aplicant ri,5% sobre el 25%
dels ingressos bruts declarats per l'obligat tributari com a facturació realitzada del
període impositiu anterior al de meritació.
4. L'import a ingressar per la quota tributària anual, que es liquidarà en el primer
trimestre, serà la diferència positiva entre la quota tributària i els pagaments a

compte que s'hagin realitzat corresponents al mateix període impositiu.
Si aquesta diferència fos negativa, l'excés satisfet a l'Ajuntament es

compensarà en el primer pagament a compte o, si no fos suficient, en els
successius, i en el cas que l'import de l'excés sigui superior als pagaments a
compte previstos durant aquell any, es procedirà a la seva devolució.

Art. 9è. Convenis de col·laboració. L'Administració tributària municipal
podrà subscriure convenis de col·laboració amb els subjectes passius de la taxa
amb la finalitat de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d'aquesta taxa, o les normes de gestió, liquidació i recaptació d'aquesta
Ordenança, de conformitat amb la legislació vigent.

Art. 10è. Actuacions i procediments de gestió i d'inspecció tributàries. Les
actuacions i procediments de gestió i d'inspecció tributàries de tots aquells
elements que regula aquesta Ordenança seran exercides per l'Institut Municipal
d'Hisenda de Barcelona, resultant d'aplicació la Llei general tributària i les altres
lleis reguladores de la matèria, així com les normes que les despleguen.
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Art. 11è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infiraccions
tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, s'atindrà al que disposa
la Llei general tributària i les normes reglamentàries que la despleguen.

Art. 12è. En tot allò que no és previst en la present Ordenança, hi serà
d'aplicació l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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Ordenança físcal num. 3.12

TAXES PER L'ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA
PÚBLICA

Art. Ir. Disposicions generals. 1. D'acord amb allò que disposen l'article
106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
específicament l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat
amb els articles 15è i 19è de la mateixa Llei, s'estableix la taxa per l'estacionament
de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques, que es regeix pels articles 20è
a 27è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

2. Els conceptes relatius al règim d'estacionament a les vies públiques
continguts en aquesta Ordenança s'interpretaran en els termes establerts a
l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles de 27 de novembre de 1998.

3. Els ingressos obtinguts per l'aplicació de la taxa regulada en aquesta
Ordenança aniran destinats a finançar actuacions orientades a impulsar la mobilitat
sostenible.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per
aquesta Ordenança l'estacionament de vehicles de tracció mecànica de més de
dues rodes a les vies públiques d'aquest municipi en règim d'estacionament
regulat, dins les zones i horaris determinats per l'Alcaldia mitjançant decret.

2. Als efectes d'aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol
immobilització d'un vehicle la durada del qual passi de dos minuts, sempre que no

estigui motivada per imperatius de circulació o força major.
En el cas dels residents, es considera que existeix un únic estacionament amb

independència del nombre de vegades que s'estacioni, sempre que l'estacionament
tingui lloc a la zona autoritzada de residència corresponent i dins del període
temporal cobert per la taxa pagada.

3. Dins de les zones de l'estacionament amb horari limitat que constitueix el
fet imposable d'aquesta taxa, s'hi distingeixen tres tipus de places regulades:

a) De caràcter general.
L'estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d'un

comprovant horari expedit per l'Ajuntament.
b) Per a residents:
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b. 1) Exclusiu per a residents.
L'estacionament en aquestes places requereix l'obtenció prèvia d'un distintiu

de resident i d'un comprovant horari, i estan destinades exclusivament als residents
autoritzats a estacionar en aquella zona.

b.2) No exclusiu per a residents.
L'estacionament en aquestes places, destinades a l'ús no exclusiu de residents,

requereix:
b.2.1. Per als residents, l'obtenció prèvia d'un distintiu de resident i d'un

comprovant horari.
b.2.2. Per als no residents, l'obtenció prèvia de comprovant horari.
4. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l'estacionament

dels vehicles següents:
a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat

d'organismes de l'Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es
destinin directament i exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva

competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
b) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat

Social 0 a la Creu Roja i les ambulàncies.
c) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat fisica, sempre que tinguin

l'autorització prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta
d'estacionament de persones amb discapacitat.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors
residents i no residents que estacionin els vehicles en les zones d'estacionament amb
horari limitat en els termes previstos en l'article anterior.

2. Tenen la consideració de residents, als efectes d'aquesta Ordenança, les
persones fisiques que figurin empadronades a les zones regulades i disposin d'un
vehicle de més de 2 rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de
PMA, i un nombre de 9 passatgers com a màxim, per algun dels títols següents:

a) Com a titular o constar com a conductor principal a la pòlissa
d'assegurança d'un vehicle donat d'alta en aquest municipi per l'impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

b) Com a conductor principal d'tm vehicle de l'empresa on treballa o amb la
que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.

c) Com a conductor principal d'un vehicle del qual disposi en règim de
rènting, leasing o en lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l'objecte
social de la qual prevegi aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de
l'empresa on treballa o amb la que mantingui im contracte mercantil de prestació
de serveis en el cas de ser autònom.
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3. Els residents que compleixin els requisits del punt anterior, si són alhora
titulars d'un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en una altra
zona de residents de l'Àrea Verda, podran optar per canviar, de la zona de
residència on figurin empadronats a la zona de residència que correspongui
l'adreça del domicili del seu comerç. Amb aquest canvi es renunciarà a la condició
de resident de la seva zona de residència i podrà gaudir de les condicions de
resident de l'Àrea Verda a la zona del seu comerç només de dilluns a divendres.
Només s'acceptarà un canvi per resident i comerç.

4. Els residents disposaran, com a distintiu, d'una targeta de resident
acreditativa de la seva condició a què es refereix l'article 6è d'aquesta Ordenança.

5. Tenen la consideració de residents de Barcelona, als efectes de l'aplicació de
la tarifa especial de zero euros per a vehicles elèctrics o que utilitzin exclusivament
com a combustible derivats d'olis vegetals, les persones fisiques que figurin
empadronades a Barcelona i disposin d'un vehicle de més de 2 rodes i que no
superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg. de PMA, i un nombre de 9 passatgers
com a màxim, i que el vehicle sigui elèctric o utilitzi exclusivament com a
combustible derivats d'olis vegetals, per algun dels títols següents:

a) Com a titular o constar com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança
d'un vehicle donat d'alta en aquest municipi per l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

b) Com a conductor principal d'un vehicle de l'empresa on treballa o amb la
que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser
autònom.

c) Com a conductor principal d'tm vehicle del qual disposi en règim de rènting,
leasing o en lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa Tobjecte social de
la qual prevegi aquesta activitat, ja sigui a nom seu o a nom de l'empresa on
treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el
cas de ser autònom.

Art. 4t. Quotes. 1. Les tarifes a aplicar són les que es fixen en l'Annex
d'aquesta Ordenança.

2. En l'aplicació de les tarifes anteriors es tindrà en compte el següent:
a) En les places de caràcter general.

Els residents i els no residents estan subjectes a les mateixes tarifes.
b) En les places per a residents.
b.l) Exclusives per a residents
Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident per a la zona

autoritzada d'estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en l'apartat b) de
l'annex d'aquesta ordenança.
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b.2) No exclusiva per a residents
Els obligats al pagament que disposin de targeta de resident per a la zona

autoritzada d'estacionament hauran de satisfer la taxa prevista en l'apartat C) de
l'annex d'aquesta Ordenança per a residents. Els obligats al pagament que no

disposin de targeta de resident per a la zona on pretenen estacionar el vehicle
hauran de satisfer la taxa prevista a l'apartat C) de l'Annex per a no residents.

3. Els obligats al pagament de la taxa amb condició de resident que no han
estat sancionats per cap de les infraccions establertes a l'ordenança de circulació de
vianants i de vehicles, a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat vial i al reglament general de circulació se'ls aplicarà la tarifa de zero

euros exclusivament per a la seva zona autoritzada d'estacionament. A aquests
efectes, el mes d'octubre de cada any, es comprovarà que en els 12 mesos

anteriors, no existeixen sancions fermes per les infraccions esmentades respecte els
vehicles autoritzats per l'estacionament segons la corresponent targeta de resident.

4. En el cas que el vehicle sigui elèctric o utilitzi exclusivament com a

combustible derivats d'olis vegetals, podrà estacionar en les zones regulades
segons les normes indicades als punts anteriors. Se li aplicarà la tarifa de zero
euros utilitzant al parquímetro la targeta identificativa indicada a l'article 6è
punt 7.

Art. 5è. Pagament de la taxa. L'obligació del pagament d'aquesta taxa neix,
amb caràcter general, cada vegada que es fa ús de l'estacionament dins dels horaris
establerts.

En el cas dels residents, l'obligació del pagament de la taxa corresponent
s'exigirà, per una sola vegada, a l'inici del període temporal cobert i donarà dret a
estacionar a qualsevol de les places lliures d'ús exclusiu o no exclusiu de residents
dins la seva zona de residència, amb independència del nombre de vegades que hi
estacionin, i dins del període cobert.

Art. 6è. Normes de gestió i recaptació. 1. El pagament de la taxa haurà
d'efectuar-se mitjançant la utilització dels parquímetros instal·lats en cadascuna de
les zones d'estacionament o a través dels mitjans habilitats amb aquesta finalitat.

2. El comprovant horari acreditatiu del pagament de la taxa s'ha de col·locar a
la part interna del parabrisa en lloc visible des de l'exterior.

3. Si s'utilitzen diversos tiquets per a un mateix estacionament, s'han
d'exposar de tal manera que l'inici del període de validesa de l'un coincideixi amb
el final del període de validesa de l'anterior, sense que la durada de
l'estacionament pugui excedir els períodes màxims que estableix l'Annex
d'aquesta Ordenança.
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4. Les targetes de resident seran atorgades per l'Ajuntament i seran remeses
d'ofici amb caràcter general o sol·licitud prèvia als residents que reuneixin els
requisits enumerats en l'article 3r, apartat 2n d'aquesta Ordenança. Els residents
amb dos o més vehicles rebran dues targetes. L'emissió de duplicats posteriors, a

sol·licitud dels residents, restaran subjectes a la taxa regulada en l'ordenança 3.1
de serveis generals, excepte en el cas de mal funcionament i previ lliurament de la
targeta antiga.

5. Als residents, en els termes previstos en aquesta Ordenança, se'ls facilitarà,
d'ofici 0 amb sol·licitud prèvia en els termes que es determinaran en el decret de
fixació de zones, la targeta que els habiliti per a estacionar, en règim de residents,
en les places compreses dins la corresponent zona delimitada, sense perjudici del
que es disposa en l'apartat següent.

6. En el cas de persones que disposin del vehicle, mitjançant contracte en

règim de rènting o leasing, subscrit al seu nom, hauran de sol·licitar el distintiu de
resident amb aportació de còpia compulsada del contracte esmentat.

En el cas de persones que tinguessin la disponibilitat del vehicle, mitjançant
contracte de rènting o leasing, subscrit a nom de l'empresa en la qual prestin els
seus serveis, hauran de sol·licitar el distintiu de resident amb aportació de còpia
compulsada del contracte esmentat i còpia compulsada de l'assegurança del
vehicle. A tots dos documents hi haurà de constar com a conductor habitual el
sol·licitant. També hi hauran d'incloure una declaració subscrita pel representant

legal de l'empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l'adscripció del
vehicle a la seva persona.

7. Els titulars, residents a Barcelona, de vehicles elèctrics o que utilitzen
exclusivament com a combustible derivats d'olis vegetals hauran de presentar la
fitxa tècnica del vehicle acreditativa d'aquestes condicions. L'Ajuntament
facilitarà una targeta eleetrònica per cada vehicle que permetrà al resident de
Barcelona treure un comprovant horari al parquímetro a tarifa zero.

8. Cada resident disposarà d'una targeta de resident que li permetrà estacionar
els vehicles autoritzats en la zona que li correspon. Cada targeta de resident durà
incorporades les matrícules d'aquests vehicles.

9. En el cas dels residents titulars d'un comerç que es vulguin acollir a la
condició de l'article 3r apartat 3r d'aquesta ordenança fiscal, hauran d'acreditar
que són titulars d'una activitat comercial amb establiment obert al públic,
mitjançant la declaració censal presentada davant l'Agència Estatal
d'Administració Tributària (models 036 o 037) per les activitats classificades a la
secció la, divisió 6a, epígrafs dels grups 611 a 665 ambdós inclosos en l'impost
sobre activitats econòmiques; o la certificació d'alta en el cens d'empresaris,
professionals i retenidors de l'AEAT, exercint una activitat classificada entre els
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epígrafs anteriorment descrits, o l'últim rebut del preu públic de residus comercials
i industrials assimilables als municipals referent a les activitats compreses als
epígrafs de l'Impost sobre activitats econòmiques anteriorment detallades. També
hauran de presentar una fotografia on aparegui el comerç i que permeti comprovar

que està a peu de carrer, o qualsevol mitjà de prova acceptat en dret que ho
acrediti.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i es mantindrà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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ANNEX

ESTACIONAMENT REGULAT EN VIES PÚBLIQUES

A. Places de caràcter general
Estacionament de la zona A:
Durada màxima permesa per vehicle: 1 o 2 hores,
Import: 2,50 euros/hora en fraccions de 5 cèntims
Estacionament de la zona B:

Durada màxima permesa per vehicle: 2 hores
Import: 2,25 euros/hora en fraccions de 5 cèntims
Estacionament de la zona C:

Durada màxima permesa per vehicle: 3 hores
Import: 1,96 euros/hora en fraccions de 5 cèntims
Estacionament de la zona D:
Durada màxima permesa per vehicle: 4 hores
Import: 1,08 euros/hora en fraccions de 5 cèntims
Estacionament autocars:

Autocars A:

Durada màxima permesa per vehicle: 1 o 2 hores.
Import: 5,30 euros/hora en fraccions de 5 cèntims
Autocars B:

Durada màxima permesa per vehicle: 1 o 2 hores.
Import: 2,45 euros/hora en fraccions de 5 cèntims

B. Places exclusives per a residents
Residents: targeta de resident gratuïta.
Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals
Import: 0,20 euros/dia amb un màxim d' I euro/setmana

C Places no exclusives per a residents
Per a residents:

Residents: targeta de resident gratuïta.
Durada màxima permesa per vehicle: 7 dies naturals
Import: 0,20 euros/dia amb un màxim d' 1 euro/setmana
Per a no residents:

Durada màxima permesa per vehicle: 1 o 2 hores, segons decret,
en zona mixta A i en zona mixta B.

segons decret,
d'euro.

d'euro.

d'euro.

d'euro.

segons decret,
d'euro.

segons decret,
d'euro.
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Import:
Zona mixta A: 3,00 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d'euro
Zona mixta B: 2,75 euros/hora en fraccions de 5 cèntims d'euro

El cobrament es farà arrodonint al múltiple de cinc cèntims d'euro, a la baixa.

Els residents del barri de la Barceloneta que estacionin en places exclusives i
no exclusives per a residents, dins la seva zona de residència, podran optar pel
pagament anual d'aquesta taxa amb una tarifa de 48 euros anuals. Aquesta tarifa es

pagarà a través dels mitjans habilitats a l'efecte i es podrà fer fins al 31 de gener.

Els residents que estacionin en places exclusives i no exclusives per a residents,
dins de la seva zona de residència, podran optar pel pagament trimestral d'aquesta
taxa amb una tarifa de 13 euros per trimestre natural excepte el tercer trimestre,
que serà de 9 euros. La tarifa es pagarà a través dels mitjans habilitats a l'efecte. El
pagament es podrà fer fins el dia 15 de gener, 15 d'abril, 15 de juliol o 15
d'octubre per cada trimestre natural de l'any.

Els residents que compleixin la condició de no sancionats, segons les normes
indicades a l'article 4t apartat 3r d'aquesta ordenança fiscal, se'ls aplicarà la tarifa
de zero euros utilitzant al parquímetro la targeta acreditativa de resident o la
numeració d'aquesta en els altres mitjans habilitats a l'efecte.

Els residents de Barcelona que disposin de la targeta indicada a l'article 6è punt 7
per a vehicles elèctrics o que utilitzin exclusivament com a combustible derivats
d'olis vegetals, se'ls aplicarà la tarifa de zero euros en l'obtenció del comprovant
horari corresponent a la seva condició de resident o no resident en la zona regulada
objecte d'estacionament i hauran de respectar el temps màxim aplicable
d'estacionament segons la seva condició a cada zona regulada.

D. Els conductors no residents que, havent estacionat el vehicle en una

d'aquestes zones d'estacionament regulat, llevat de les exclusives per a residents,
hagin estat denunciats per la superació del límit horari indicat en el comprovant,
podran enervar els efectes de la denúncia, si el temps excedit no supera la meitat
del temps pel qual s'ha pagat.

Els conductors residents que, havent estacionat el vehicle en places exclusives
i no exclusives per a residents, dins la seva zona de residència, hagin estat
denunciats per manca de comprovant horari, podran enervar els efectes de la
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denúncia si des del final del temps autoritzat a l'últim comprovant vàlid pagat no
ha transcorregut un dia dels que està regulat l'obligació de pagament.

L'enervació dels efectes de la denúncia es farà mitjançant l'obtenció d'un
comprovant especial expedit pel mateix aparell multiparquímetre.

L'import d'aquest comprovant especial és de 6 euros per a tots els vehicles.
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Ordenança físcal núm. 3.13

TAXES PER SERVEIS CULTURALS

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i,
específicament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i de conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós,
s'estableixen les taxes per les visites als museus i les exposicions municipals,
excepte les exposicions temporals, com també per les cessions temporals d'ús de
locals i espais, que es regeixen pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la
prestació dels serveis i/o activitats següents:

a) Entrades als museus o les exposicions permanents.
b) Cessió temporal d'ús de locals i d'espais.

Art. 3r. Obligació de pagament. L'obligació de pagament neix, amb caràcter
general, de l'autorització per a l'aprofitament o sol·licitud de la prestació de servei
0 la realització d'activitats.

Art. 4t. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius d'aquestes taxes les
persones, entitats o institucions a les quals s'autoritzi la utilització dels espais o a
rebre les prestacions i/o aprofitaments especials regulats en la present normativa,
en l'esmentada Ordenança general.

2. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la
destrucció o el deteriorament dels béns municipals, el beneficiari, sense perjudici
del pagament de la contraprestació que li correspongui, està obligat a reintegrar el
cost total de les despeses corresponents de reconstrucció i/o reparació i a dipositar-
ne prèviament l'import.

3. Si els danys són irreparables, el beneficiari haurà d'indemnitzar
l'Ajuntament amb una quantitat igual al valor dels béns destruïts o a l'import del
deteriorament dels desperfectes.

4. Es podrà percebre el cost efectiu de tots els serveis addicionals que
s'originin amb motiu de l'exercici de les activitats i els serveis previstos en la
present normativa, especialment els de neteja, vigilància, bombers i altres. En
aquests casos, simultàniament es podrà exigir, a més del pagament de la taxa
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corresponent, la constitució d'un dipòsit en metàl·lic que garanteixi el pagament
dels serveis i dels possibles desperfectes.

5. No es podran condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els
reintegraments a què es refereix el present article.

Art. 5è. Quanties. Les taxes corresponents als serveis o activitats de difusió
culturals són les següents:

GRUP A. Entrades a museus i exposicions
A. 1. Entrades a exposicions permanents (€)
Museu Picasso

- Entrada
- Carnet entrada museu Picasso
- Carnet Picasso, familiar

Museu d'Història de la Ciutat
- Inclou (pl. del Rei, Monestir de Pedralbes, Conjunt

Monumental, Via sepulcral romana de la pl. Vila de
Madrid, Casa del Guarda-Park Güell, Casa
Verdaguer - Vil·la Joana, Domus Romana i Sitges
Medievals del carrer de la Fruita, Casa de l'Aigua i
Refugi 307 - Poble Sec). I visita a les exposicions
temporals.

- Entrada a MUHBA Via sepulcral romana i pl. Vila
de Madrid.

- Entrada a MUHBA Domus Romana i Sitges
Medievals del carrer de la Fruita

- Entrada a MUHBA Casa del Guarda-Park Güell.
- Entrada a MUHBA Casa Verdaguer - Vil·la Joana,

MUBHA El Call- Centre d'interpretació
Entrada conjunta al Disseny HUB Barcelona (inclou Museu
de les Arts Decoratives i Tèxtil i d'Indumentària) i al
Museu de Ceràmica, i visita a les exposicions temporals.
Museu Frederic Marès.

Entrada conjunta al Museu de les Ciències Naturals de
Barcelona (Museu Blau) i al Jardí Botànic
Museu Blau

Jardí Botànic

Museu d'Etnologia
Museu Barbier-Mueller d'Art Precolombí

Normal Reduïda

11,00
12,00
15,00

7,00

2,00

2,00
2,00

5,00
4,20

7,00
6,00
3,50
3,50
3,50

6,00

5,00

1,50

1,50
1,50

Gratuït Gratuït

3,00
2,40

5,00
2,70
1,70
1,70
1,70
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A.2. Entrades combinades i targetes multientrada
L'Institut pot oferir entrades combinades a diferents museus a partir de

combinacions temàtiques o territorials de museus, per a la qual cosa establirà en
cada cas un preu global que no superi la suma dels preus individuals de cada
entrada.

A.3. Promocions

Els museus, en els períodes de baixa afluència de visitants i en les franges
horàries de 14:00 hores a 16:30 hores i de 18:00 a 22:00 hores, aplicaran
descomptes del 50% en el preu de les entrades normals. Igualment, aplicaran
descomptes del 50% de la taxa per campanyes de promoció dels centres, i com a
incentiu per a l'afluència de sectors de públic específrcs.

Els museus concertaran visites gratuïtes en hores convingudes per a grups

provinents d'associacions i entitats sense ànim de lucre que reuneixin algun dels
requisits següents.

• Associacions i entitats vinculades al territori proper al museu o centre.
• Associacions i entitats adherides a l'Acord ciutadà per una Barcelona

Inclusiva que desenvolupin tasques amb especial atenció per la inclusió
social.

• Associacions i entitats de caràcter educatiu de temàtica afí a les

especialitats de les col·leccions del museu o centre.
Els museus també podran concertar visites gratuïtes en hores convingudes per

a grups de persones participants en congressos d'especial rellevància a Barcelona,
d'acord amb la relació anual publicada pel Consorci de Turisme de Barcelona.

A.4. Venda anticipada d'entrades.
En cas de venda anticipada d'entrades del Museu Picasso, no es tindrà dret a

devolució de la taxa si la manca d'ús del servei és deguda a causes imputables al
subjecte passiu.

A.5. Accés a altres espais públics
Jardí-Museu del Laberint d'Horta

Preu d'entrada, per dia o fracció
Adult 2,23
Addicional per visita guiada 1,85
Carnet Jove i menors de 14 anys 1,42

Grups escolars 36,75
Persones jubilades o aturades Gratuït

Veïns i menors de 5 anys Gratuït
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Visites fetes en dimecres o diumenge Gratuït
Visites guiades a altres parcs i instal·lacions de Parcs i Jardins

- Grups escolars (20 a 30 persones) 36,84
- Per visita guiada/per persona 1,80

GRUP B. Cessió temporal d'ús de locals i espais dels centres gestionats per
l'Institut de Cultura de Barcelona. (€)

B. 1. Ús general Ús
m^ Jornada Mitja cultural

completa jornada
Museu Picasso

Corredor i Pati Finestres 248 4.304,00 3.648,00 2.795,00
Corredor i Pati Castellet 128 3.648,00 2.795,00 2.166,00
Corredor i Pati Aguilar 79 2.795,00 2.166,00 1.649,00
Corredor i Pati Meca 76 2.795,00 2.166,00 1.649,00
Sala d'Actes 156 1.566,00 1.331,00 1.018,00
Cafeteria restaurant i terrassa 286 1.566,00 1.331,00 1.018,00
Tots els espais de la planta baixa
(excepte cafeteria, restaurant i
terrassa) 12.521,00 10.643,00 8.138,00

Museu d'Història de Barcelona
Saló del Tinell 652 4.304,00 3.648,00 2.795,00
Casa Padellàs (galeries) 290 2.075,00 1.761,00 1.363,00
Casa Padellàs (pati) 1.108,00 951,00 725,00
Sala Martí l'Humà 1.108,00 951,00 725,00

Monestir de Pedralbes
Claustre 975 4.304,00 3.648,00 2.795,00
Refetor 218 3.333,00 2.835,00 2.166,00

Museu Frederic Marès

Verger 721 4.304,00 3.648,00 2.795,00

Museu de Ciències Naturals

Museu Blau

Sala d'actes 1.566,00 1.331,00 1.018,00
Espai superior a 500 m^ 3.510,00 2.962,00 2.302,00
Espai entre 250 i 500 m^ 2.656,00 2.258,00 1.727,00
Espai inferior a 250 m^ 1.649,00 1.401,00 1.071,00
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Jardí Botànic

Espai superior a 500 3.510,00 2.962,00 2.302,00
Espai entre 250 i 500 2.656,00 2.258,00 1.727,00
Espai inferior a 250 1.649,00 1.401,00 1.071,00

Institut Botànic
Sala polivalent 220 1.566,00 1.331,00 1.018,00
Sala d'exposicions 420 3.510,00 2.962,00 2.275,00

Disseny HUB Barcelona
Pati del Palau Marqués de Llió 117 943,00 623,00 554,00

Capella Antic Hospital 423 3.332,00 2.835,00 2.166,00

Arxiu Històric de la Ciutat
Sales d'actes 1.108,00 951,00 725,00

Museu d'Art Precolombí
Barbier Müeller

Pati del Museu 626,00 417,00 366,00

Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge, s'aplicarà un descompte del 70%
sobre el preu

A l'import de la taxa s'inclouen els serveis ordinaris de cada centre pel que fa a
subministraments, vigilància i neteja.

B.2. En el cas que se sol·liciti la cessió temporal d'ús d'algun dels espais
gestionats per l'Institut de Cultura que no estigui inclòs al quadre anterior,
s'aplicaran les tarifes següents en funció de l'espai utilitzat i la durada de l'acte:

€

Categoria 1 500,00
Categoria 2 1.586,00
Categoria 3 2.555,00
Categoria 4 3.000,00
Es consideren inclosos en la Categoria 1 els espais inferiors a 100 m^ que no

siguin sales d'actes.
Pertanyen a la Categoria 2 les cessions temporals d'ús d'espais no previstos

que tinguin una superfície entre 100 i 250 m^ i que s'utilitzin en règim de mitja
jomada.

La Categoria 3 inclou aquelles cessions temporals d'ús que ocupin entre 251 i
500 m^ en règim de mitja jornada.
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La Categoria 4 correspon a les cessions temporals d'ús que sol·licitin espais
superiors a 500 metres i als inclosos en les categories 2 i 3, quan el seu ús sigui de
jornada completa.

B.3. En el cas que el sol·licitant de la cessió temporal d'ús sigui una entitat
pública, s'aplicarà un 50% de reducció de la taxa.

B.4. Els espais: sala d'actes del Museu Picasso, sala Martí l'Humà (Muhba),
Verger del Museu Frederic Marès, sala d'actes del Museu Blau i sala d'actes de
l'Arxiu Històric, es podran cedir de manera temporal i gratuïta, com a màxim un

cop al mes cadascun d'ells, a associacions declarades d'utilitat pública, per a la
realització d'activitats no lucratives relacionades amb les seves finalitats

específiques, d'acord amb els seus estatuts. Les despeses derivades de la utilització
de l'espai cedit gratuïtament aniran a càrrec de l'entitat beneficiària.

Les demandes de cessió gratuïta d'aquests espais s'atendran per rigorós ordre
de sol·licitud i les entitats beneficiàries només podran ser-ho una vegada per any.

Art. 6è. Reduccions de la Taxa. 1. En el cas de les quantitats referides a

entrades de museus, es gaudirà d'entrada gratuïta
en els següents casos:

a) Amb caràcter general,
- El dia del mes amb l'horari d'entrada gratuïta en dissabte o diumenge

que s'establirà segons la programació dels museus.
- Tots els museus faran jomada de portes obertes els dies 12 de febrer

(Santa Eulàlia), 18 de maig (dia intemacional dels museus) i 24 de
setembre (Mare de Déu de la Mercè).

- Les tardes de tots els diumenges de l'any que el museu estigui obert.
- Les visites concertades de grups d'estudi realitzades durant rm matí o

una tarda lectiva.

b) Amb caràcter personal, gaudiran d'entrada gratuïta:
- Els menors de setze anys.
- Els membres degudament acreditats de l'ICOM (Intemational Council of
Museums).
- Els membres degudament acreditats de l'Associació de Museòlegs de
Catalunya.
- Els guies turístics professionals en l'exercici de la seva feina.
- Els professors d'ensenyament reglat acreditats per la direcció del centre
educatiu.
- Els professors d'ensenyament reglat quan acompanyin un gmp
d'estudiants.
- Els posseïdors de la targeta rosa gratuïta.
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- Les persones que disposin del passi metropolità d'acompanyant d'una
persona amb discapacitat.
- Els periodistes degudament acreditats.
- Els posseïdors de la targeta BCN card, excepte al Museu Picasso.

2. En el cas de les quantitats referides a les entrades de museus, gaudiran de
l'entrada reduïda:

- Les persones de 16 anys fins a 29 anys.
- Les persones de 65 anys o més.
- Les persones aturades o posseïdores de la targeta rosa reduïda.
- Les famílies, amb un màxim de dos acompanyants adults, sempre que

com a mínim un d'ells sigui el pare, la mare o el tutor legal. És
imprescindible que hi hagi com a mínim un membre menor de 16 anys.
- Els posseïdors de camet de família nombrosa.
- Els posseïdors de camet de família monoparental.
- Els posseïdors del camet de Biblioteques de Barcelona.
- Els posseïdors de bitllet d'autobusos turístics, en els termes establerts al
conveni signat per l'Institut de Cultura de Barcelona i l'entitat o societat
titular de la gestió dels esmentats autobusos.
- Els posseïdors de la targeta BCN card gaudiran d'una reducció del 20% a
l'entrada del Museu Picasso.

En tots aquests casos caldrà acreditar la condició.
3. Els gmps superiors a deu persones gaudiran de l'entrada reduïda. Al Museu

Picasso no s'aplicarà aquesta entrada reduïda.

Art. 7è. Les condicions específiques de la cessió temporal d'ús dels espais i
locals del Gmp B i dels serveis es fixaran en un contracte de cessió d'ús, on també
constarà la taxa corresponent d'acord amb aquesta Ordenança.

Art. 8è. En tot allò que no és previst en la present normativa, hi és d'aplicació
l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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Ordenança físcal num. 3.14

TAXES PER SERVEIS ESPECIALS D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específi¬
cament, l'article 58è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, es fixen les taxes per

la utilització privada dels serveis d'enllumenat i il·luminació, que es regeixen pels
articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueixen el fet imposable la utilització privada
especial de l'enllumenat públic a través de la connexió temporal a la xarxa de
l'enllumenat públic, com també la utilització privada especial a través del funcio¬
nament especial de les instal·lacions d'enllumenat, fora de l'horari habitual, en
espais públics de la ciutat.

Art. 3r. Subjectes passius. Són subjectes passius d'aquestes taxes aquelles
persones físiques i jurídiques que utilitzin de manera especial els serveis
d'enllumenat i d'il·luminació en benefici particular com a suport de les seves
activitats.

Art. 4t. Quantia. Les tarifes a aplicar són les següents:
Connexió, desconnexió i fluid elèctric de "castanyeres"

(temporada 1 -10 a 31 -3) 66,19 €/temporada
Funcionament especial (fora de l'horari habitual) de les instal·lacions d'enllu¬

menat viari per al rodatge de pel·lícules, filmació d'espots publicitaris, etc.
La quota total serà la suma de les tarifes pels tres serveis que figuren a conti¬

nuació:

Assistència tècnica Equip d'encesa i apagada Consum de fluid elèctric
87,78 €(1) 176,01 €(2) kW connectats x hores

de funcionament x 0,236 € (3)

(1) 1 hora d'equip complementari.
(2) Suplement per actuació individual per equip de suport de 2h d'equip comple¬

mentari.

(3) Preu pròxim fluid enllumenat artístic.
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INSTAL·LACIONS AMB ENLLUMENATS
ORNAMENTALS

Uhora

(€)
hores següents

(€)

AJUNTAMENT 97,80 29,08
ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU 83,62 14,30
AUREOLA PALAU NACIONAL 205,55 131,22
BARRI GÒTIC (PLAÇA DEL REI) 89,19 9,94
BASILICA STA. MARIA DEL MAR 170,85 102,00
CASTELL DE MONTJUÏC 97,42 21,15
CATEDRAL 157,69 83,35
CLAUSTRE DE LA CATEDRAL 118,19 49,29
DRASSANES REIALS-DUANA 90,43 16,39
ESGLESIA DE SANT PAU DEL CAMP 72,98 6,82
ESGLÉSIA DEL PI 117,56 44,67
ESGLESIA SANT PERE DE LES PUEL·LES 83,58 10,69
ESGLESIA DE SANTA MADRONA 79,87 14,20
MONUMENT A COLOM 80,18 8,85
PALAU DE LA VIRREINA 76,70 8,02
PAVELLONS GÜELL 81,18 12,34
PLAÇA MONESTIR DE PEDRALBES 77,97 7,92
ROCALLA MIRAMAR 79,36 10,44
TEMPLE SAGRADA FAMÍLIA 122,34 49,45
TORRE DE LA LLUM 89,80 21,02
ESGLESIA D'ABRAHAM 79,44 5,53
COLUMNES AV. LITORAL 79,63 5,73

4 hores

(€)

hores següents

(€)
ARC DE TRIOMF 94,96 3,92
CASA ELIZALDE 80,03 0,67
CENTRE MORAL I CULTURAL 81,76 1,01
DAVID I GOLIAT 83,93 1,46
DONA I OCELL 74,58 4,95
ESGLÉSIA DE LA MERCÈ 85,86 1,81
ESGLESIA DE SANT ANDREU 88,77 2,38
ESGLÉSIA DÉ SANT GÉNÍS DÉLS AGUDÉLLS 87,42 2,04
éSGLéSIA Dé santa anna 83,48 1,34
ÉSGLESIA DÉLS JOSÉPETS 83,48 1,35
ÉSGLÉSIA DÉ SANT JOAN DÉ GRÀCIA 80,03 0,68
ÉSGLÉSIA SANT JUST I PASTOR 84,95 1,59
ÉSGLESIA SANT RAMON DE PENYAFORT 83,40 1,35
ESGLESIA SANT VICENÇ 93,44 3,54
FAÇANA DE PERSONATGES 84,73 1,58
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JARDINS JOSEP AMAT 92,01 5,16
INSTITUT CARTOGRÀFIC 87,00 2,01
MONUMENT ANSELM CLAVE 87,34 2,09
MONUMENT A PAU CASALS 85,65 1,76
MONUMENT ALS NOUS CATALANS 84,61 1,57
MURALLA PL. DELS TRAGINERS 83,52 1,14
MURALLA SOTSTINENT NAVARRO 90,07 3,58
PARC GÜELL (TRES CREUS) 83,48 1,33
PLAÇA DEL COMERÇ 80,04 0,67
POLIORAMA 84,38 1,48
PORTA DE SARRIA 84,38 1,48
PORTAL MIRALLES 84,07 3,91
TORRE DEL RELLOTGE A PL. RIUS ITAULET 91,26 4,38

A les entitats sense finalitats lucratives que acreditin aquesta condició segons
el que estableix l'article 2n de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, pel qual aprova
el règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, se'ls aplicarà una tarifa de zero euros.

Art. 5è. Naixement de robligació de pagament. L'obligació de pagament
neix en el moment en què se sol·licita formalment el servei.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o deroga¬
ció.
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Ordenança fiscal núm. 3.15

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVADA DEL FUNCIONAMENT DE
LES FONTS ORNAMENTALS

Art. Ir. Disposicions generals. D'acord amb allò que disposen l'article 106è
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i, específi¬
cament, l'article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de
conformitat amb els articles 15è a 19è del mateix text refós, es fixen les taxes per

la utilització privada del funcionament de les fonts municipals, que es regeixen
pels articles 20è a 27è del text refós esmentat.

Art. 2n. Fet imposable. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en
aquesta Ordenança:

a) La utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals.
b) L'engegada i funcionament de les fonts ornamentals per al rodatge de

pel·lícules, vídeos, enregistraments televisius i impressió de fotografies,
dins de l'horari de funcionament establert per l'Ajuntament, amb indepen¬
dència de l'obligatorietat d'obtenir l'autorització municipal pertinent.

Art. 3r. Subjectes passius. 1. Són subjectes passius d'aquestes taxes les per¬
sones físiques 0 jurídiques que disposin, utilitzin o aprofitin especialment o priva¬
dament el funcionament de les fonts omamentals en benefici propi.

2. No estan obligats al pagament de la taxa, amb independència de l'obligació
de sol·licitar la llicència corresponent;

a) Els organismes de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la província
de Barcelona i del municipi de Barcelona, i les entitats locals que en formin part.

b) Entitats benèfiques, pels aprofitaments directament relacionats amb els
seus fins benèfics.

c) Els partits polítics en període electoral.

Art. 4t. Quota. La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes se¬
güents: €

1. Fonts omamentals amb superfície més petita de 50 m^
Per engegada 216,04
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 22,50
amb il·luminació 22,59

285



2. Fonts ornamentals singulars amb superfície entre 50 i 500
Per engegada 432,20
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 47,86
amb il·luminació 48,99
3. Fonts omamentals singulars amb superfície més gran de 500 m^
3.1 Eix avinguda M. Cristina. Brolladors avinguda
Per engegada 1.324,22
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 563,46
amb il·luminació 639,06
3.2 Eix avinguda M. Cristina. Cascades 1, 2, 3 i 4
Per engegada 1.165,54
Per hora de funcionament:
sense il·luminació 596,81
amb il·luminació 639,06
3.3 Eix avinguda M. Cristina. Font Màgica
Per engegada 1.461,02
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 527,98
amb il·liuninació 909,92
Per hora d'utilització d'operari del generador de coreografia 62,00
3.4 Eix Avinguda M. Cristina. Plaça Espanya
Per engegada 513,00
Per hora de funcionament

sense il·luminació 94,98
amb il·luminació 101,02
3.5 Cascades Anella Olímpica de Mong'uïc
Per engegada 2.649,13
Per hora funcionament:
sense il·luminació 213,45
amb il·luminació 236,81
3.6 Gran Cascada del Parc de la Ciutadella

Per engegada 1.813,28
Per hora de funcionament:
sense il·luminació 77,54
amb il·luminació 86,04
3.7 Cascades i llac del Parc de l'Espanya Industrial
Per engegada 5.591,02
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Per hora de funcionament:
sense il·luminació 78,90
amb il·luminació 79,80
3.8 Font i llac del Parc de la Pegaso
Per engegada 2.282,63
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 51,70
amb il·luminació 52,25
3.9 Font de la plaça de Sóller
Per engegada 896,59
Per hora de funcionament:
sense il·luminació 49,88
3.10 Parc de les Cascades de la Vila Olímpica
Per engegada 434,34
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 56,54
amb il·luminació 57,68
3.11 Parc del Poblenou (500 anys)
Per engegada 2.044,79
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 79,19
amb il·luminació 79,92
3.12 Parc de Nova Icària

Per engegada 2.168,85
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 53,72
amb il·luminació 54,06
3.13 Altres fonts ornamentals singulars amb superfície més gran de 500 m^
Per engegada 1.680,24
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 85,32
amb il·luminació (si en disposa) 88,10
3.14 Conjunt fonts Parc de Pedralbes
Per engegada 632,70
Per hora de funcionament:

sense il·luminació 65,58
amb il·luminació 67,83
3.15 Fonts cibernètiques
3.15.1 Font de Can Fabra
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Per engegada 350,94
Per hora de funcionament

sense il • luminació 61,17
amb il·luminació 63,43
3.15. 2 Font de Manuel de Falla

Per engegada 564,05
Per hora de funcionament

sense il·luminació 87,32
amb il·luminació 92,44
3.16 Font Sydeny del Parc Central de Nou Barris
Per engegada 1.809,66
Per hora de funcionament

sense il·luminació 97,14
amb il·luminació 97,65
3.17 Font Triangular del Parc Central de Nou Barris
Per engegada 1.525,11
Per hora de funcionament

sense il • luminació 187,99
amb il·luminació 189,48

Art. 5è. Meritació. L'obligació de pagament de la taxa neix en el moment en

què es formula la sol·licitud d'ús corresponent.

Disposició final. La present Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari
del Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de
gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o deroga¬
ció.
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Ordenança fiscal num. 3.16

TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR

D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL

Art. Ir. Disposicions generals, naturalesa i objecte. D'acord amb allò que

disposen els articles 133è.2 i 142è de la Constitució, l'article 106è de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i, específicament, els
articles 15è, 20è a 27è i 57è del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Barcelona acorda la imposició i ordenació d'una taxa per la
utilització privativa o l'aprofitament especial constituït en el vol, el sòl i el subsòl
de les vies públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, a favor
d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, que es regirà pels esmentats
preceptes i per aquesta Ordenança fiscal.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en
aquesta Ordenança la utilització privativa o l'aprofitament especial, total o parcial,
constituïts, directament o indirectament, en el vol, el sòl i el subsòl de les vies
públiques municipals en el terme municipal de Barcelona, per les empreses
explotadores de serveis de telefonia mòbil, encara que no s'hagi demanat o
obtingut la corresponent llicència, autorització o concessió.

2. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva
naturalesa, depenguin o estiguin relacionats, directament o indirectament, amb
l'aprofitament del vol, el sòl o el subsòl de la via pública o hi estiguin en relació.

Art. 3r. Obligats tributaris. 1. Són subjectes passius de la taxa regulada per
aquesta Ordenança, en concepte de contribuents, totes les empreses explotadores
de serveis de telefonia mòbil que utilitzen o aprofiten especialment el domini
públic local en benefici particular, mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per
cable 0 altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin pel
domini públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter
públic o privat, així com altres anàlogues, tant si són titulars de les corresponents
xarxes a través de les quals s'efectuen o es presten els serveis de comunicacions,
com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, en fan ús, hi accedeixen o
s'interconnecten a aquestes xarxes.

289



2. Podran ser considerats successors o respondre, solidàriament o

subsidiàriament, de les obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa
establerta en aquesta Ordenança, les persones físiques, jurídiques o les entitats de
l'article 35è. 4 de la Llei general tributària en els supòsits que s'hi estableixen i la
normativa de desenvolupament.

Art. 4t. Responsabilitats dels subjectes passius. 1. En el cas que

l'aprofitament especial comporti la destrucció o el deteriorament del domini públic
local, el beneficiari, la persona o l'entitat en qüestió està obligat, independentment
del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de
reconstrucció o reparació respectives i a dipositar-ne prèviament l'import.

2. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l'Ajuntament amb la
mateixa quantitat que el valor dels béns destruïts o que l'import del deteriorament
efectivament produït.

En cap cas l'Ajuntament no pot condonar les indemnitzacions ni els
reintegraments anteriors.

Art. 5è. Meritació de la taxa i període impositiu. 1. La meritació de la taxa
que regula aquesta Ordenança es produeix:

a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent.

b) En aquells supòsits en què la utilització privativa o l'aprofitament especial a

què fa referència l'article 2n d'aquesta Ordenança no requereixi llicència o

autorització, des del moment en què s'ha iniciat la utilització o l'aprofitament
esmentat. A aquest efecte, s'entén que ha començat la utilització o l'aprofitament
en el moment en què s'inicia la prestació del servei als ciutadans que el demanen.

c) Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial del vol, sòl i el subsòl
de les vies públiques municipals es prolongui diversos exercicis, la meritació de la
taxa tindrà lloc 1' 1 de gener de cada any.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat dels supòsits
d'inici 0 cessament en l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic
municipal, casos en què procedirà el prorrateig trimestral, conforme a les regles
següents:

a) En els supòsits d'altes per inici d'activitat, es liquidarà la quota
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs el trimestre en

què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidarà la quota que

correspondrà als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent-hi
aquell en què s'origina el cessament.
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Art. 6è. Base ímposable i quota tributària de la taxa per la utilització
privativa o aprofítament especial del domini públic municipal per part de les
empreses explotadores dels serveis de telefonia mòbil. 1. La base imposable
estarà constituïda pels ingressos mitjans anuals de l'empresa per les operacions
corresponents a la totalitat de les línies de comunicacions mòbils dels abonats que
tinguin el seu domicili en el terme municipal de Barcelona.

2. Als efectes de la seva determinació, la base imposable serà el resultat de
multiplicar el nombre de línies postpagament de l'empresa explotadora dels serveis
de telefonia mòbil, en el terme municipal de Barcelona, pels ingressos mitjans
anuals per línia de la mateixa empresa a nivell estatal, referits tots ells a l'any de la
imposició.

Els ingressos mitjans anuals, a què es refereix el paràgraf anterior, seran el
resultat de dividir la xifra d'ingressos anuals per operacions de l'operador de
comunicacions mòbils en tot el territori estatal, pel nombre de línies postpagament
a l'Estat de l'esmentat operador, d'acord amb la fórmula de càlcul següent:

BI = NLPtm'^IMOa

Sent:

BI: Base imposable corresponent a una empresa explotadora dels serveis de
telefonia mòbil.

NLPtm: Nombre de línies postpagament de l'empresa en el terme municipal de
Barcelona.

IMOa : Ingressos mitjans anuals d'operacions per línia postpagament (ITSte /
NLPte)

ITSte: Ingressos totals per operacions de l'empresa en tot el
territori estatal, incloent-hi tant els derivats de línies
postpagament com de prepagament.

NLPte: Nombre de línies postpagament de l'empresa en tot el
territori estatal.

3. La quantia de la quota tributària de la taxa serà el resultat d'aplicar el tipus
de ri,5% a la base imposable calculada segons l'apartat anterior.
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Art. 7è. Normes de gestió, liquidació i recaptació. 1. Els obligats tributaris
hauran de presentar a l'Administració tributària municipal, abans del 28 de febrer
de cada any, una declaració referida a l'any anterior, amb el contingut següent:

a) Nombre total de línies postpagament dels abonats en tot el territori estatal.
b) Nombre total de línies postpagament dels abonats amb domicili en el terme

municipal de Barcelona.
c) Import total dels ingressos per operacions de comunicacions mòbils en tot

el territori estatal.

L'Administració tributària municipal practicarà liquidacions tributàries
trimestrals basant-se en les dades per ells declarades corresponents al període
impositiu anterior al de meritació, les quals tindran el caràcter de provisionals i de
pagaments a compte, i que s'elevaran al resultat d'aplicar el 25% a l'import de la
quota tributària calculada de conformitat amb l'article 6è d'aquesta Ordenança.

L'import a ingressar per la quota tributària anual, que es liquidarà en el primer
trimestre, serà la diferència positiva entre la quota tributària i els pagaments a

compte trimestrals que s'hagin realitzat corresponents al mateix període impositiu.
Si aquesta diferència fos negativa, l'excés satisfet a l'Ajuntament es

compensarà en el primer pagament a compte o, si no fos suficient, en els
successius, i en el cas que l'import de l'excés sigui superior als pagaments a
compte previstos durant aquell any, es procedirà a la seva devolució.

Art. 8è. Convenis de col·laboració. L'Administració tributària municipal
podrà subscriure convenis de col·laboració amb els subjectes passius de la taxa
amb la finalitat de simplificar el compliment de las obligacions formals i materials
derivades d'aquesta taxa, o les normes de gestió, liquidació i recaptació d'aquesta
Ordenança, de conformitat amb la legislació vigent.

Art. 9è. Actuacions i procediments de gestió i d'inspecció tributàries. Les
actuacions i procediments de gestió i d'inspecció tributàries de tots aquells
elements que regula aquesta Ordenança seran exercides per l'Institut Municipal
d'Hisenda de Barcelona, resultant d'aplicació la Llei general tributària i les altres
Lleis reguladores de la matèria, així com les normes que les despleguen.

Art. 10è. Infraccions i sancions. Pel que fa a la qualificació com a infiraccions
tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, s'atindrà al que disposa
la Llei general tributària, i les normes reglamentàries que la despleguen.
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Art. 11è. En tot allò que no és previst en la present Ordenança, hi serà
d'aplicació l'Ordenança fiscal general.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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Ordenançafiscal num. 4

Ordenança físcal num. 4

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Art. Ir. Disposició general. Fent ús de les facultats concedides per l'article
106è de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de
conformitat amb allò que disposen els articles 15è i 34è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l'article 53è de la Llei 1/2006, de 13 de març,

per la qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona, aquest Ajunta¬
ment estableix contribucions especials segons allò que disposen els articles se¬

güents.

Art. 2n. Fet imposable. 1. Constitueix el fet imposable de les contribucions
especials l'obtenció d'un benefici o d'un augment de valor dels béns per part del
subjecte passiu a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establi¬
ment 0 l'ampliació de serveis públics de caràcter local per part d'aquest Ajunta¬
ment.

2. Les contribucions especials es fonamenten en la simple realització de les
obres o en l'establiment o l'ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anteri¬
or, i l'exacció és independent del fet que el subjecte passiu faci ús efectiu de les
unes 0 els altres.

3. A l'efecte d'allò que disposa l'article precedent, tenen la consideració d'obres
i serveis municipals els següents:

a) Els que l'Ajuntament fa o estableix en el seu àmbit de competència per
atendre les finalitats que li han estat atribuïdes excepte els que executi a títol de
propietari dels seus béns patrimonials.

b) Els que el municipi fa o estableix perquè li han estat delegats o atribuïts
per altres entitats públiques, com també aquells la titularitat dels quals, d'acord
amb la Llei, ha assumit.

c) Els que fan o estableixen altres entitats públiques o els seus concessiona¬
ris, amb aportacions econòmiques d'aquest municipi.

4. Les obres i serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conser¬
ven el caràcter municipal, fins i tot quan els han fet o establert altres entitats:

a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social
dels quals aquest municipi és l'únic titular.

b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
c) Associacions de contribuents.
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5. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista, i el
producte de la recaptació es destina íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de
l'establiment o l'ampliació del servei amb motiu dels quals han estat establerts i són
exigits.

Art. 3r. Imposició i ordenació. 1. L'Ajuntament té la potestat d'acordar la im¬
posició i l'ordenació de contribucions especials, sempre que hi concorrin les cir¬
cumstàncies que conformen el fet imposable, establertes per l'article 2n d'aquesta
Ordenança fiscal:

a) Per l'obertura de carrers i places i per la primera pavimentació de les cal¬
çades.

b) Per la primera instal·lació, renovació i substitució de xarxes de distribució
d'aigua, de xarxes de clavegueres i desguassos d'aigües residuals.

c) Per l'establiment i la substitució de l'enllumenat públic i per la instal·lació
de xarxes de distribució d'energia elèctrica.

d) Per l'eixamplament i les noves alineacions de carrers i places que ja estan
oberts i pavimentats i per la modificació de les rasants.

e) Per la substitució de calçades, voreres, absorbidors i boques de reg de les
vies públiques urbanes.

f) Per l'establiment i l'ampliació del servei d'extinció d'incendis.
g) Per la construcció d'obres de captació, embassament, dipòsit, conducció i

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

generals.
i) Per la plantació d'arbrat i places i per la construcció i ampliació de parcs i

jardins d'interès per a un determinat barri, zona o sector.

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

renys contra crescudes i inundacions i per la regulació i la desviació de cursos
d'aigua, incloent-hi la subterrània.

1) Per la construcció de galeries subterrànies per a l'allotjament de xarxes i
canonades de distribució d'aigua, gas i electricitat i per utilitzar-les per a xarxes de
serveis de comunicació i informació.

m) Per la supressió de passos a nivell; la construcció i millora de viaductes,
aparcaments, passos subterranis i línies de transport; la desviació o cobertura de
cursos d'aigua, i la construcció de nous mitjans de locomoció i augment de la seva
capacitat de trànsit.

n) Per la realització, l'establiment o l'ampliació de qualssevol altres obres o
serveis municipals.
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2. Quan la realització de les obres o l'establiment o ampliació dels serveis su¬

posin la millora, renovació o rehabilitació d'una zona, s'haurà d'aprovar un expe¬
dient previ de la seva delimitació, en el qual s'hauran d'incloure tots aquells estu¬
dis de caràcter urbanístic i econòmic que acreditin la necessitat d'imposar les
contribucions especials a l'àmbit territorial que es tracti.

Art. 4t. Exempcions i bonifícaclons. 1. En matèria de contribucions especials
no es reconeixen altres beneficis fiscals que els establerts per disposicions amb
rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2. Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos a què es refe¬
reix l'apartat anterior, ho han de fer avinent a l'Ajuntament, esmentant expressa¬
ment el precepte en què considerin que el seu dret és emparat.

3. En cas que es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials
municipals, les quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si escau,

l'import de les bonificacions, no es poden distribuir entre els altres subjectes pas¬
sius.

Art. 5è. Subjectes passius. 1. Tenen la consideració de subjectes passius de
les contribucions especials municipals les persones físiques i jurídiques i les enti¬
tats a què es refereix l'article 35è.4 de la Llei general tributària que es beneficien
especialment de la realització de les obres o de l'establiment dels serveis munici¬
pals que originen l'obligació de contribuir.

2. A l'efecte d'allò que disposa l'apartat anterior, cal considerar especialment
persones beneficiades:

a) En les contribucions especials per la realització d'obres o establiments o

per l'ampliació de serveis que afecten béns immobles, els seus propietaris.
b) En les contribucions especials per la realització d'obres o establiments o

per l'ampliació de serveis a conseqüència d'explotacions empresarials, les persones
0 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
d'assegurances que exerceixen la seva activitat en el ram dins el terme d'aquest
municipi.

d) En les contribucions especials per a la construcció de galeries sub¬
terrànies, les empreses subministradores que les han d'utilitzar.

e) En els casos dels apartats g), h) i m) de l'article 3r s'aplicaran com a mò¬
duls de distribució, conjimtament o aïlladament, qualssevol dels previstos en l'a¬
partat a) de l'article 7è, i es podran delimitar zones amb relació al grau de benefici
que reportin les obres o serveis, amb l'objectiu d'aplicar índexs correctors en raó
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inversa a la distancia que cada zona guardi amb referència a l'emplaçament d'a¬
quells.

3. Llevat, si escau, d'allò que disposa l'apartat 3r de l'article 12è d'aquesta Or¬
denança, les contribucions especials han de recaure directament sobre les persones
naturals o jurídiques que apareixen en el Registre de la Propietat com a propietàri¬
es o posseïdores dels béns immobles, en el Registre Mercantil o en la matrícula de
l'impost sobre activitats econòmiques, com a titulars de les explotacions o negocis
afectats per les obres o serveis, en la data en què s'acaben o en la data en què co¬

mença la prestació.
4. En els casos de règim de propietat horitzontal, la representació de la comuni¬

tat de propietaris ha de facilitar a l'Administració municipal el nom dels copropie¬
taris i el seu coeficient de participació en la comunitat per tal de procedir al gir de
les quotes individuals. Altrament, es considera acceptat el fet que es giri una quota
única, de la distribució de la qual s'ha d'ocupar la mateixa comunitat.

Art. 6è. Base imposable. 1. La base imposable de les contribucions especials
està constituïda, com a màxim, pel 90% del cost que l'Ajuntament carrega per la
realització de les obres o per l'establiment o l'ampliació dels serveis.

2. El cost esmentat comprèn els 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 cal fer o l'import dels treballs d'establiment o

ampliació dels serveis.
c) El valor dels terrenys que representa l'ocupació permanent en les obres o

els 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 preveu
l'article 145è de la Llei 33/2003, de 13 de novembre, del patrimoni de les adminis¬
tracions públiques.

d) Les indemnitzacions que s'escauen per l'enderrocament de construccions,
la destrucció de plantacions, obres i instal·lacions i les que s'han d'abonar als ar¬
rendataris dels béns que cal enderrocar o ocupar.

e) L'interès del capital invertit en les obres o els serveis quan l'Ajuntament
hagi d'apel·lar al crèdit per finançar la part que les contribucions especials no
cobreixen o la que cobreixen, en cas de fi-accionament general.

3. El cost total pressupostat de les obres o serveis ha de tenir caràcter de simple
previsió. Si el cost real resulta més alt o més baix del que s'ha previst, cal prendre
el cost real a l'efecte del càlcul de les quotes corresponents.

4. Si es tracta de les obres o serveis a què es refereix l'article 2n.3.cj d'aquesta
Ordenança, o de les que porten a terme els concessionaris amb aportacions de
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l'Ajuntament a què es refereix l'apartat At.b) del mateix article, la base imposable
de les contribucions especials es determina d'acord amb l'import d'aquestes aporta¬
cions, independentment de les que altres administracions públiques poden imposar
per raó de la mateixa obra o servei. En tot cas, cal respectar el límit del 90% a què
es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5. A l'efecte d'establir la base imposable, es considera cost suportat pel munici¬
pi la quantia que resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvenci¬
ons 0 dels auxilis que l'entitat local obté de l'Estat o de qualsevol altra persona o
entitat pública o privada. Se n'exceptua el cas en què la persona o entitat que aporta
la subvenció o l'auxili té la condició de subjecte passiu. En aquest cas, cal procedir
d'acord amb el que assenyala l'apartat 2n de l'article 7è d'aquesta Ordenança.

6. L'Ajuntament determina, en l'acord d'ordenació respectiu, el percentatge del
cost de l'obra que ha suportat i que constitueix, en cada cas concret, la base de la
contribució especial de què es tracta, sempre amb el límit del 90% a què es refereix
l'apartat Ir d'aquest article.

Art. 7è. Quota tributària. 1. La base imposable de les contribucions especials
s'ha de repartir entre els subjectes passius tenint en compte les classes i la naturale¬
sa de les obres i els serveis d'acord amb les regles següents:

a) Amb caràcter general, cal aplicar com a mòduls de repartiment, conjun¬
tament 0 separadament, els metres lineals de façana dels immobles, la superfície, el
volum edifícable i el valor cadastral a l'efecte de l'impost sobre béns immobles.

b) Si es tracta de l'establiment i la millora del servei d'extinció d'incendis, es

pot distribuir entre les entitats o les societats que cobreixen 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 supera el 5%
respecte a l'import de les primes que aquest subjecte ha recaptat, l'excés s'ha de
traslladar als exercicis successius fíns a l'amortització total.

c) En el cas de les obres a què es refereix l'article Sh.l.d) d'aquesta Ordenan¬
ça, l'import total de la contribució especial s'ha de distribuir entre les companyies o
les empreses que les hagin d'emprar per raó de l'espai reservat a cadascuna o pro¬

porcionalment a la seva secció total, encara que no les utilitzin immediatament.
2. En el cas que, per a la realització de les obres o per a l'establiment o amplia¬

ció dels serveis municipals, es concedeixi una subvenció o un auxili econòmic a

qui tingui la condició de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exac-
cionin per aquesta raó, l'import d'aquesta subvenció o d'aquest auxili s'ha de desti¬
nar, primerament, a compensar la quota de la persona o de l'entitat corresponent.
L'excés, si n'hi ha, s'ha d'esmerçar a reduir a prorrata la quota de la resta de subjec¬
tes passius.
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Art. 8è. 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 correspon una diferència
anàloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla
corresponent s'han de considerar en conjunt a l'efecte del repartiment i, en conse¬

qüència, la determinació de les quotes individuals no es pot atenir únicament al
cost especial del tram o secció que afecta immediatament cada contribuent.

2. En cas que l'import total de les contribucions especials es reparteixi tenint en

compte els metres lineals de façana dels immobles, cal considerar finques amb
façana a la via pública tant les que estan edificades coincidint amb l'alineació
exterior de l'illa com les que estan construïdes en blocs aïllats, sigui quina sigui la
seva situació amb relació a la via pública que delimita aquesta illa de cases i sigui
quin sigui l'objecte de l'obra. Consegüentment, la longitud de la façana s'ha de
mesurar en aquests casos segons la del solar de la finca, independentment de les
circumstàncies de l'edificació, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jardí
0 dels espais lliures.

3. Quan dues façanes formen un xamfrà o s'uneixen fent una corba, cal consi¬
derar, a l'efecte de l'amidament de la longitud de la façana, la meitat de la llargada
del xamfrà o la meitat de la corba, que s'han de sumar a les llargades de les façanes
immediates.

Art. 9è. Meritació. 1. Les contribucions especials es meriten en el moment en

què les obres han acabat o en què comença la prestació del servei. Si les obres són
firaccionables, la meritació es produeix per a cadascun dels subjectes passius des
que s'han executat les que corresponen a cada tram o fracció de l'obra.

2. Independentment d'allò que disposa l'apartat anterior, una vegada s'ha apro¬
vat l'acord concret d'imposició i ordenació, l'Ajuntament pot exigir el pagament a
la bestreta de les contribucions especials d'acord amb l'import del cost previst per a
l'any següent. No es pot exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat
les obres per a les quals s'ha exigit 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, de conformitat amb allò
que preveu l'article 5è d'aquesta Ordenança, fins i tot quan en l'acord concret d'or¬
denació figuri com a subjecte passiu qui ho sigui, amb referència a la data de l'a¬
provació, que hagi pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb allò que disposa
l'apartat 2n d'aquest article. En el cas que la persona que figura com a subjecte
passiu en l'acord concret d'ordenació (i un cop això li ha estat notificat) transmeti
els drets sobre els béns o les explotacions que motiven la imposició en el període
comprès entre l'aprovació d'aquest acord i el naixement de la meritació, aquesta
persona està obligada a fer avinent a l'Administració municipal la transmissió
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efectuada en el termini d'un mes a comptar de la data de la transmissió; altrament,
l'Administració esmentada pot dirigir l'acció de cobrament contra qui figurava com
a subjecte passiu en l'expedient esmentat.

4. Quan hagi acabat la realització total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la
prestació del servei, cal procedir a determinar-ne els subjectes passius, la base i les
quotes individualitzades definitives, i s'han de girar les liquidacions que corres¬

ponguin i compensar, com a lliurament a compte, els pagaments que s'hagin fet a
la bestreta. Aquesta determinació definitiva ha de ser presa pels òrgans competents
de l'Ajuntament de conformitat amb les normes de l'acord concret d'ordenació del
tribut per a l'obra o servei de què es tracta.

5. Si els pagaments a la bestreta han estat fets per persones que no tenen la
condició de subjecte passiu en la data de la meritació del tribut, o bé si aquests
pagaments ultrapassen la quota individual definitiva que els correspon, l'Ajunta¬
ment ha de practicar d'ofici la devolució corresponent.

Art. 10è. Gestió, liquidació, inspecció i recaptació. 1. La gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de les contribucions especials s'ha de fer d'acord amb la
manera, els terminis i les condicions que estableixen la Llei general tributària, les
altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu

desplegament.
En particular, i pel que fa a l'establiment i millora del servei d'extinció d'incen¬

dis, les companyies d'assegurances, en el termini de l'I al 30 d'abril de cada any,
han de presentar tma declaració de les primes que cobreixen el risc d'incendis
recaptades en l'any immediatament anterior.

2. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l'Ajuntament en pot
concedir, a sol·licitud del contribuent, l'ajomament o el fraccionament per un
termini màxim de cinc anys, amb el compromís de garantir el pagament del deute
tributari, que inclou l'import de l'interès de demora de les quantitats ajomades o

fraccionades, d'acord amb allò establert a l'article 125è de l'Ordenança fiscal
general.

3. La concessió del fraccionament o de l'ajomament implica la conformitat del
sol·licitant amb l'import total de la quota tributària que li correspon.

4. La manca de pagament comporta la pèrdua del benefici del fraccionament i
l'expedició del certificat de descobert per la part pendent de pagament, els recàr¬
recs i els interessos corresponents.

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

6. En el supòsit que les obres o l'establiment o ampliació dels serveis suposin
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la millora, renovació o rehabilitació d'una zona, el subjecte passiu podrà satisfer la
quota en un sol o diversos pagaments durant el període d'execució de les obres o

implantació o ampliació dels serveis, o fraccionar-la en el termini màxim que
estableixi l'acord d'imposició, amb la meritació dels interessos de demora corres¬

ponents.
7. D'acord amb les condicions socioeconòmiques de la zona en què es facin les

obres, la seva naturalesa, el seu quadre d'amortització, el cost, la base liquidable i
l'import de les quotes individuals, l'Ajuntament pot acordar d'ofrci 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
oportims.

Art. 11è. Imposició i ordenació. 1. Per a l'exacció de les contribucions espe¬
cials cal adoptar prèviament, per part de l'Ajuntament, 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 s'ha de pagar mitjançant contribucions especials no es pot executar fins
que no se n'hagi aprovat l'ordenació concreta corresponent.

3. L'acord d'ordenació o l'ordenança reguladora ha de ser d'adopció inexcusa¬
ble i ha de consignar la determinació del cost previ de les obres i els serveis, de la
quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment.
L'acord d'ordenació concret o l'ordenança reguladora s'han de remetre, pel que fa a
les altres qüestions, a aquesta Ordenança de contribucions especials.

4. Un cop adoptat l'acord concret d'ordenació de contribucions especials, i des¬
prés de determinar les quotes que cal satisfer, cal notificar individualment aquestes
quotes a cada subjecte passiu, en el cas que aquesta persona i el seu domicili siguin
coneguts; en el cas que no es coneguin, cal procedir mitjançant edictes. Els interes¬
sats poden formular un recurs de reposició davant l'Ajuntament, que pot tractar de
la procedència de les contribucions especials, dels percentatges del cost que les
persones especialment beneficiades han de satisfer o de les quotes assignades.

Art. 12è. Col·laboració amb ens locals. 1. En el cas que aquest mimicipi
col·labori amb una altra entitat local en la construcció de les obres o l'establiment o

l'ampliació de serveis, i sempre que s'imposin contribucions especials, cal observar
les normes següents:

a) Cada entitat ha de conservar les seves competències de conformitat amb
els acords concrets d'imposició i ordenació.

b) Si alguna de les entitats fa les obres o n'estableix o n'amplia els serveis
amb la col·laboració econòmica d'una altra entitat, corresponen a la primera la
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gestió i la recaptació de la contribució especial, sense perjudici d'allò que es dispo¬
sa en la lletra a) anterior.

2. En el supòsit que I'acord concret d'ordenació no sigui l'aprovat per una d'a¬
questes entitats, la unitat d'actuació queda sense efecte, i cadascuna ha d'adoptar
per separat les decisions que escaiguin.

Art. 13è. Col·laboració ciutadana. 1. Els propietaris o els titulars afectats per
les obres es poden constituir en associació administrativa de contribuents, poden
promoure l'execució d'obres o l'establiment o l'ampliació de serveis per part del
municipi, i quan la situació financera del municipi no ho permeti, s'han de com¬

prometre a pagar la part que s'ha d'aportar a aquest Ajuntament, a més de la que els
correspon segons la naturalesa de l'obra o el servei.

2. Els propietaris o els titulars afectats per la construcció de les obres o l'esta¬
bliment 0 l'ampliació de serveis promoguts pel municipi també es poden constituir
en associacions administratives de contribuents en el període d'exposició al públic
de l'acord d'ordenació de les contribucions especials.

3. Per a la constitució de les associacions administratives de contribuents a què
l'article anterior es refereix, l'acord, l'haurà de prendre la majoria absoluta dels
afectats, sempre que representin, pel cap baix, els dos terços de les quotes que
s'han de satisfer.

Art. 14è. Infraccions i sancions. 1. En tot allò que correspon a infraccions, la
seva qualificació i les sancions que els corresponen en cada cas, cal aplicar les
normes de la Llei general tributària.

2. La imposició de sancions no suspèn en cap cas la liquidació ni el cobrament
de les quotes meritades no prescrites.

Disposició final. Aquesta Ordenança, aprovada definitivament pel Plenari del
Consell Municipal en data 23 de desembre de 2011, començarà a regir l'I de gener
de 2012 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
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Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Cal

A Horta Cerda.nyola, ctra. OOOII 00011 D Agramunt 0001 0037 C
A Horta Cerda.nyola, ctra. 0002 0014 D Agramtmt 0002 0028 C
A Horta Cerda.nyola, ctra. 0016 0036 F Agregació 0001 0051 C
A, Moll Inflamables 0001 0011 1 Agregació 0002 0044 C
A, Moll Inflamables 0002 0010 1 Agricultura 0039 0209 C
A, Zona Franca 0001 0119 1 Agricultura 0211 0279 D

A, Zona Franca 0002 0106 1 Agricultura 0281 0301 C
Abadessa Olzet 0001 0013B B Agricultura 0303 0347 D
Abadessa Olzet 0015 0039 C Agricultura 0060 0198 C
Abadessa Olzet 0002 0016 B Agriculttira 0200 0318 D
Abadessa Olzet 0018 0040 C Agrícola, pg. 0001 0107 D
Abadessa Olzet A C C Agrícola, pg. 0002 0008 D
Abaixadors 0001 0015 C Agrícola, pg. 0010 0136 I
Abaixadors 0002 0016 C Agudells 0001 0045 D
Abat Odó 0001 0089 C Agudells 0047 0089 E
Abat Odó 0002 0068 C Agudells 0002 0024 C
Abat Safont 0001 0011 B Agudells 0036 0080 E
Abat Safont 0002 0012 C Agudes 0001 0067 F
Abat Samsó 0001 0023 C Agudes 0069 0097 D
Abat Samsó 0002 0020 C Agudes 0002 0036 D
Abd el Kader 0001 0019 C Agudes 0038 0082 F
Abd el Kader 0002 0008 C Agudes 0084 0146 D
Abdó Tetradas 0001 0027 C Aguilar 0001 0043 D
Abdó Terradas 0002 0032 C Aguilar 0002 0054 D
Abella 0001 0005 F Agullana 0001 0011 F
Abella 0002 0006 F Agullana 0002 0012 F
Acàcies 0001 0073 C Agullers 0001 0019 C
Acàcies 0002 0064 C Agullers 0002 0028 C

Acadèmia, pl. 0001 0005 c Agustí Duran i Sanpere 0001 0005 c

Acadèmia, pl. 0002 0004 c Agustí Duran i Sanpere 0002 0010 c
Acer 0001 0031 D Agustí í Milà 0001 0095 c
Acer 0033 0199 c Agustí í Milà 0002 0082 c
Acer 0002 0004 D Agustina Saragossa 0001 0025X A
Acer 0006 0014 C Agtistina Saragossa 0002 0024 A
Acer 0016 0044 D Aigua, pl. 0007 0009 F
Acer 0064 0080 C Aigua, pl. 0006 0008 F

Açores 0001 0005 C Aiguablava 0001 0143 F

Açores 0002 0010 C Aiguablava 0002 0034X F
Actor Morano 0001 0013 C Aiguablava 0036 0042 D
Actor Morano 0002 0008 C Aiguablava 0044 0116 F
Actriu Tubau 0001 0005 C Aiguafreda 0001 0029A D
Actriu Tubau 0002 0008 C Aiguafreda 0002 0030A D
Adolf Florensa 0001 0023 C Aiguallonga 0001 0011 C
Adolf Florensa 0002 0024 C Aiguallonga 0002 0010 C
Adolf Marsillach, pl. 0001 0007 E Aigües, camí 0001 0007 D
Adolf Marsillach, pl. 0002 0008 E Aigües, camí 0002 0008B D

Adossat, moll 0001 0005 1 Aigües, ctra. 0001 0399 C

Adossat, moll 0002 0006 1 Aigües, ctra. 0052 0068 D
Adrall 0001 0007 F Aigües, ctra. 0070 0406 C
Adrall 0002 0012 F Aigües, ctra. OOOOG 00501 C

Adrià, pl. 0001 0007 B Aigües Tortes 0001 0003 F

Adrià, pl. 0002 0008 B Aigües Tortes 0002 0012 F
Adrià Gual, av. 0043 0061U C Aire, pl. 0007 0009 F
Adrià Gual, av. 0038 0050B C Aire, pl. 0006 0010 F
Adrià Margarit 0001 0033 C Ajimtament 0001 0015 C

Adrià Margarit 0022 0044 C Ajuntament 0002 0024 C

Afores 0002 0056 C Àlaba 0001 0075 B

Àger 0001 0011 F Àlaba 0077 0157 C

Àger 0002 0014 F Àlaba 0002 0068 C
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Àlaba 0070 0084 B Aldana 0001 0011 C

Àlaba 0086 0160 C Aldana 0002 0014 C
Alacant 0001 0033 C Aldea 0001 0019 D
Alacant 0002 0034 C Aldea 0002 0020 D
Alarcón 0001 0059 D Alella 0004 0054 C

Alarcón 0061 0063 E Alella OOOlX 0067 C

Alarcón 0002 0046 D Alexandre de Torrelles 0001 0045 E
Alba 0001 0017 C Alexandre de Torrelles 0002 0038 E

Alba 0002 0014 C Alexandre Galí 0001 0049 C

Albacete 0001 0011 C Alexandre Galí 0002 0070 C
Albacete 0002 0012 C Alfambra 0001 0017 B
Albània 0001 0005 F Alfambra 0002 0020 B
Albània 0002 0006 F Alfarràs 0001 0055 F
Albarca 0002 0034 F Alfarràs 0002 0058 F
Albareda 0001 0023 C Alfons el Magnànim 0001 0131 D
Albareda 0002 0028 C Alfons el Magnànim 0002 0070 D

Albercoquer 0001 0007 D Alfons el Savi, pl. 0001 0007 C

Albercoquer 0002V 0008 D Alfons el Savi, pl. 0002 0008 C
Alberes 0001 0069 D Alfons XII 0001 0119 B
Alberes 0002 0066 C Alfons XII 0002 0100 B
Albert Badia i Mur, pl. 0001 0001 C Alfonso Comín, pl. 0001 0017 C
Albert Bastardas, av. 0019 0037 A Alfonso Comín, pl. 0002 0016 C
Albert Bastardas, av. 0006 0030 A Alfonso Lafuente, ptge. 0001 0005 C
Albert Einstein 0011 0011 D Alfonso Lafuente, ptge. 0002 0006 C
Albert Einstein 0002 0004 D Algarves 0001 0023 D
Albert Llanas 0001 0041 E Algarves 0002 0026 D
Albert Llanas 0009 0025 E Alguer 0002 0038 E
Albert Llanas 0002 0040 E Alguer 000IX 0035 E
Albert Pinyol, ptge. 0001 0021 C Alhucemas 0045 0045 F
Albert Pinyol, ptge. 0002 0022 C Alhucemas 0034 0050 F
Albet 0001 0013 F All Bel 0001 0031 A
Albet 0002 0014 F All Bel 0033 0049 B
Albí 0001 0013 F All Bel 0051 0073 C
Albí 0002 0014 F All Bel 0111 0139 C

Albigesos 0001 0027 D All Bel 0141 0141 B

Albigesos 0002 0032 D All Bel 0002 0014 A
Albiol 0001 0013 F All Bel 0016 0030 B
Albiol 0002 0006 F All Bel 0032 0052 C
Alcalà de Guadaira 0001 0027 D All Bel 0054 0132 B
Alcalà de Guadaira 0002 0028 D All Bel 0073X 0109 B
Alcalde de Móstoles 0001 0053 C All Bel, ptge. 0001 0011 C
Alcalde de Móstoles 0002 0052 C All Bei, ptge. 0002 0010 C
Alcalde de Zalamea 0001 0045 E Àliga 0001 0049 C
Alcalde de Zalamea 0002 0064 E Àliga 0002 0030 C
Alcalde Miralles 0001 0009 D Alighieri 0001 0017 C
Alcalde Miralles 0002 0036 D Alighieri 0002 0008 C
Alcamo 0001 0011 F Alió, ptge. 0001 0045 C
Alcamo 0002 0012 F Alió, ptge. 0002 0048 C
Alcanar 0001 0037 C Allada-Vermell 0001 003IX C
Alcanar 0002 0040 C Allada-Vermell 0002 0020 C
Alcántara 0001 0061 F Alloza 0001 0053 C
Alcántara 0063 007IC D Alloza 0002 0036 C
Alcántara 0002 0060 F Almacelles 0001 0011 D
Alcoi 0001 0023 C Almacelles 0002 0012 D
Alcoi 0002 0042 C Almadén 0002 0014 C
Alcolea 0001 0167 c Almagro 0001 0033 D
Alcolea 0002 0128 c Almagro 0035 0059 F
Alcúdia 0001 0103 D Almagro 0002 0044 D
Alcúdia 0004 0114 D Almagro 0046 0058 F
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Almagro 0082 0127 D Alts Forns 0013 0079 C
Almansa 0001 0061 D Alts Forns 0081 0087 D
Almansa 0063 0091 F Alts Forns 0024 0088 C
Almansa 0109 0111 D Alts Forns E 0019 C
Almansa 0002 0070 D Alumini OOOIX 0019 C
Almansa 0072 0096 F Alumini 0002 0082 C
Almassora 0001 0009 E Alvarado 0001 0023 F
Almassora 0002 0020 E Alvarado 0002 0032X F
Almenara Alta 0001 0001 C Álvarez de la Campa, moll 0001 0007 1
Almenara Alta 0002 0018 C Alvarez de la Campa, moll 0002 0008 1
Almeria 0001 0057 c Alvaro Ctmqueiro, pl. 0001 0011 C
Almeria 0002 0056 c Alvaro Ctmqueiro, pl. 0002 0010 C
Almirall Aixada 0001 0027 c Alzina 0001 0037 C
Almirall Aixada 0002 0032 c Alzina 0002 0058 C
Almirall Barceló 0001 0035 c Alzinar, av. 0001 0029 F
Almirall Barceló 0002 0022 c Alzinar, av. 0002 0044 F
Almirall Cervera 0001 0039 c Amadeu Bagués, ptge. 0001 0009 A
Almirall Cervera 0002 0038 c Amadeu Bagués, ptge. 0002 0010 A
Almirall Churruca 0001 0011 c Amadeu Vives 0001 0005 A
Almirall Churruca 0002 0012 c Amadeu Vives 0002 0008 C
Almirall Okendo 0001 0025 D Amàlia García 0001 0011 C
Almirall Okendo 0002 0014 D Amàlia García 0002 0008 C
Almirall Pròixida 0001 0015 C Amarant 0001 0007 D
Almirall Pròixida 0002 0026 C Amarant 0002 0012 D

Almogàvers 0001 0009 C Amargor 0001 0015 D

Almogàvers 0011 0075 B Amargor 0002 0020 D

Almogàvers 0077 0239 C Amer 0002 0008B F

Almogàvers 0002 0002 C Amèrica 0001 0055 C

Almogàvers 0004 0066 B Amèrica 0002 0048 C

Almogàvers 0068 0218 C Ametllers 0001 0015 C

Aloi, ptge. 0001 0029 C Ametllers 0002 0016 C

Aloi, ptge. 0002 0030 C Ametllers, ptge. 0001 0003 C
Alonso Cano 0001 0015X D Ametllers, ptge. 0002 004V C
Alonso Cano 0013 0135 D Amich, pl. 0001 0003 C
Alonso Cano 0002 0024X D Amich, pl. 0002 0004 C

Alpens 0001 0041 C Amics 0001 0015 C

Alpens 0002 0034 C Amics 0002 0012 C
Alsàcia 0001 0011 D Amigó 0001 0053 B
Alsàcia 0002 0020 D Amigó 0055 0063 C
Alt 0001 0019 E Amigó 0065 0091 B
Alt 0002 0018 E Amigó 0002 0050 B
Alt de Gironella 0001 0071 C Amigó 0052 0058 C
Alt de Gironella 0002 0062 C Amigó 0060 0086 B
Alt de Mariner 0001 0027B c Amílcar 0001 0233 C
Alt de Mariner 0002 0036 c Amílcar OOOOA 0202 C
Alt de Mariner, ptge. 0001 0005 c Amistat 0001 0037 C
Alt de Mariner, ptge. 0002 0016 c Amistat 0002 0044 C
Alt de Pedrell 0001 0101 D Amnistia Internacional 0002 0020 C
Alt de Pedrell 0002 0120 D Amnistia Internacional OOOIU 0013 C
Alt del Turó, ptge. 0001 0017 D Amor 0001 0005 D
Alt del Turó, ptge. 0002 0026 D Amor 0002 0014 C
Alta de Can Clos, pl. 0001 0013 F Ampie 0001 0053 C
Alta de Can Clos, pl. 0002 0012 F Ampie 0002 0056 C
Alta de les Roquetes, ctra. 0037 0311 D Amposta 0001 0033 C
Alta de les Roquetes, ctra. 0321 0339 F Amposta 0002 0042 C

Alta de les Roquetes, ctra. 0034 0324 D Amsterdam 0001 0051 B
Alta de les Roquetes, ctra. 0326 0338 F Amsterdam 0002 0016 B
Altafulla 0001 0007 C Amtmt, pg. 0001 0053 C
Altafulla 0002 0008 C Amimt, pg. 0002 0044 C
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Anaïs Nin 0001 0013 C Àngel Rodríguez, pl. 0002 0008 C

Anaïs Nin 0002 0014 C Angeleta Ferrer, pl. 0001 0001 D

Andalet, ptge. 0001 0011 E Angeleta Ferrer, pl. 0002 0002 D

Andalet, ptge. OOOOA 00041 E Àngels 0001 0007 C

Andalusia 0001 0019 D Àngels 0002 0024 C

Andalusia 0021 0045 C Àngels, camí 0001 0015 E

Andalusia 0002 0052 D Àngels, camí 0002 0014 D

Andalusia, ptge. 0001 0011 C Àngels Garriga 0001 0005 F

Andalusia, ptge. 0002 0018 C Àngels Garriga 0002 0008 F

Andana de l'Estació 0001 0063 C Àngels, pl. 0001 0007X C
Andana de l'Estació 0002 0064 C Àngels pl. 0002 0008 C
Andorra 0001 0011 C Angle, ptge. 0002 0008 C
Andorra 0002 0104 C Anglesola 0047 0059 A
Andrade 0001 0043X D Anglesola 0001 0037 C
Andrade 0045 0087 C Anglesola 0002 0050 C
Andrade 0089 0153 D Anglesola 0074 0076 A
Andrade 0155 0219 C Anglesola, ptge. 0001 0011 C
Andrade 0261 0287 F Anglesola, ptge. 0004 0020 C
Andrade 0002 0044 D Anglí 0001 0043 B
Andrade 0046 0250 C Anglí 0045 0105 C
Andrade 0252 0272 F Anglí 0002 0044 B
Andrade 022IX 0259 D Anglí 0046 0126 C
Andrade A D D Ànimes, cró 0001 0031 D
Andratx 0001 0011 D Ànimes, cró 0002 0024 D
Andratx 0002 0012 D Anisadeta 0001 0001 C
André Malraux, pl. 0001 OOOIX B Anisadeta 0002 0002 C
Andrea Dèria 0001 0071 C Anna M. Martínez Sagí 0001 0051 C
Andrea Dèria 0002 0040 C Arma M. Martínez Sagí 0002 0046 C
Andreu Febrer 0005 0071 F Aima Murià, pita. 0001 0003 D
Andreu Febrer 0008 0080 F Anna Murià, pita. 0002 0004 D
Andreu Nin, pg. 0001 0029X D Anna Piferrer 0001 0021 D
Andreu Nin, pg. 0031 0057 A Anna Piferrer 0002 0024X D
Andreu Nin, pg. 0059 0075 D Anna Rúbies, pg. 0001 0009 D
Andreu Nin, pg. 0002 0076 D Anna Rúbies, pg. 0002 0012 D

Andreví, ptge. 0001 0019 D Aimíbal 0001 000 IB D
Andrevi, ptge. 0002 0016 D Armíbal 0003 0003B C

Andrèmeda 0001 0009 D Aimíbal 0005 0025 D
Andrèmeda OOOOA 0014 D Armíbal 0027 0027 C

Anemone, ptge. 0001 0003 D Armíbal 0002 0028 D

Anemone, ptge. 0002 0002 D Anoia 0001 0007 D
Aneto 0015 0025 C Anoia 0002 0012 D
Aneto 0027 0049 F Anselm Turmeda 0001 OOOIX D
Aneto 0002 0024 C Anselm Turmeda 0002 0016 D
Aneto 0026 0032 D Antàrtic 0001 0019 I
Aneto 0034 0040 F Antàrtic 0002 0018 I

Àngel 0001 0017 C Antaviana, ptge. 0002 0006 F

Àngel 0002 0024 C Antequera 0001 0031 C

Àngel Guimerà 0001 0047 C Antequera 0033 0043 D

Mgel Guimerà 0002 0044 c Antequera 0002 0040 C

Àngel J Baixeras 0001 0009 c Antic de Bofarull 0001 0025 C

Àngel J Baixeras 0002 0004 c Antic de Bofarull 0002 0016 C

Àngel Marquès 0001 0033 D Antic de Sant Joan 0001 0015 B

Àngel Marquès 0002 0018 D Antic de Sant Joan 0002 0034 C

Àngel, pas 0001 0001 C Antic de Sant Llàtzer, camí 0001 0005 D

Àngel, pas 0002 0004 C Antic de Sant Llàtzer, camí 0002 0006 D
Àngel Pestaña, pl. 0001 0001 D Antic de València, camí 0001 0105 C

Àngel, pl. 0001 0005 B Antic de València, camí 0002 0116 C

Àngel, pl. 0002 0012 B Antic del Guinardó 0001 0015 C

Àngel Rodríguez, pl. 0001 0007 C Antic del Guinardó 0002 0014 C
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Antiga de Mataró, ctra. 0001 0007 B Aragó 0215X 0217 A

Antiga de Mataró, ctra. 0002 0022 C Aragó 0432X 0490 C

Antiga d'Horta, ctra. 0001 0015X C Aragó 0638X 0658X D

Antiga d'Horta, ctra. 0002X 0004X C Aragó 0659X 066 lU C
Antilles 0001 0013 C Aragó, ptge. 0001 0015 B
Antilles 0002 0006 C Aragó, ptge. 0002 0016 B
Antoni Alberdi 0002 0006 B Aragonesa, P E, pl. 0001 0007 C
Antoni Alberdi OOOIX 0005 B Aragonesa, P E, pl. 0002 0006 C
Antoni Costa 0001 0029 C Aral, ptge. 0101 0119 I
Antoni Costa 0002 0036 C Aral, ptge. 0102 0120 I
Antoni de Capmany 0001 0019 E Arbeca 0001 0057 F
Antoni de Capmany 0021 0091 C Arbeca 0059 0063 C
Antoni de Capmany 0002 0020 E Arbeca 0002 0058 F
Antoni de Capmany 0022 0076 D Arbolí 0001 0025 F
Antoni de Capmany 0078 0086 C Arbós 0001 0037 E
Antoni Gassol, ptge. 0001 0021 C Arbós 0002 0008 D
Antoni Gassol, ptge. 0002 0022 C Arbós 0010 0030 E
Antoni Gilabert i Bonet 0035 0055 D Arbúcies 0001 0045 C
Antoni Gilabert i Bonet 0042 0064 D Arbúcies 0002 0028 C
Antoni Maura pl. 0006 0010 A Arc de Sant Agustí 0001 0007 C
Antonio Cuadrillero, pas 0002 0016 P Arc de Sant Agustí 0002 0010 C

Antonio Cuadrillero, pas OOOIX 0009 P Arc de Sant Cristòfol 0001 0023 D
Antonio López, pl. 0001 0001 B Arc de Sant Cristòfol 0002 0012 D
Antonio López, pl. 0003 0003 C Arc de Sant Marti 0001 0101 C
Antonio López, pl. 0005 0007 B Arc de Sant Martí 0002 0126 C
Antonio López, pl. 0002 0002 C Arc de Sant Martí, ptge. 0001 0015 D
Antonio López, pl. 0004 0004 A Arc de Sant Martí, ptge. 0002 0016 D
Antonio López, pl. 0006 0006 B Arc de Sant Onofre 0001 0005 C

Antonio Machado 0001 0043 D Arc de Sant Onofre 0002 0010 C

Antonio Machado 0002 0030 D Arc de Sant Pau 0001 0011 E
Antonio Machado A16 0008 D Arc de Sant Pau 0002 0016 E

Antonio Ricardos 0001 0017 C Arc de Sant Sever 0001 0017 B

Antonio Ricardos 0002 0020 C Arc de Sant Sever 00041 OOIOI B

Anvers 0001 0023 B Arc de Sant Silvestre 0001 0005 C

Anvers 0002 0032 B Arc de Sant Silvestre 0002 0004 C

Apel-les Penosa 0001 0011 C Arc de Sant Vicenç 0001 0005 C

Apel·les Penosa 0002 0006 C Arc de Sant Vicenç 0002 0006 C

Apel·les Mestres 0009 0025 c Arc de Santa Eulàlia 0001 0005 C

Apel-les Mestres 0010 0016 c Arc de Santa Eulàlia 0002 0006 C

Aragó 0001 0021 B Arc del Mercat 0001 0011 C

Aragó 0023 0125 C Arc del Mercat 0002 0010 C

Aragó 0127 0209 B Arc del Teatre 0001 0005 B

Aragó 0211 0211 A Arc del Teatre 0007 0069 D

Aragó 0213 0215 B Arc del Teatre 0002 0064 D

Aragó 0219 0219 B Arc Sant Ramon del Call 0001 0015 C

Aragó 0221 0221 A Arc Sant Ramon del Call 0002 0014 C

Aragó 0223 0223 B Arcàdia, ptge. 0001 0003 A

Aragó 0225 0309 A Arcs 0001 0007 A

Aragó 0311 0413 B Arcs 0002 0010 A

Aragó 0415 0609 C Ardena 0001 0041 C

Aragó 0611 0659 B Ardena 0002 0054 C

Aragó 0002 0002 B Ardèvol 0001 0045 F

Aragó 0004 0104 C Ardèvol OOOOA 0028 F

Aragó 0106 0234 B Arenal de Llevant 0001 0019 C

Aragó 0236 0312 A Arenal de Llevant 0002 0012 c

Aragó 0314 0430 B Arenes de Sant Pere 0001 0005 c

Aragó 0492 0496 B Arenes de Sant Pere 0002 0008 c

Aragó 0498 0592 C Arenes dels Canvis 0001 0001 c

Aragó 0594 0636 B Arenes dels Canvis 0002 0002 c
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A Arenys 0001 0129 E Amold SchOnberg 0002 0008 D
C Arenys 0002 0136 E Amús i de Garí 0001 0015 C
D Arenys, ptge. 0001 0005 E Amús i de Garí 0002 0008 C
C Arenys ptge. 0002 0006 E Areles 0001 0007 C
B Argensola 0001 0019 F Areles 0002 0016 C
B Argensola 0002 0014 F Arquímedes 0001 0059 C
C Argensola, ptge. 0071 071A F Arquímedes 0002 0068 C
C Argenter 0001 0021 C Arquitecte Martorell 0001 0005 D
I Argenter 0002 0022 C Arquitecte Mas 0001 0009 C
I Argentera 0001 0017 D Arquitecte Mas 0002 0012 C
F Argentera 0002 0032 D Arquitecte Millàs, ptge. 0001 0017 C
C Argenteria 0015 0069 B Arquitecte Millàs, ptge. 0002 0018 c
F Argenteria 0002 0078 B Arquitecte Moragas 0005 0031 c
F Argentinita, pg. 0001 0019 D Arquitecte Moragas 0002 0012 c
E Argentinita, pg. 0002 0014 D Arquitecte Moragas 0014 0030 D
D Argentona 0001 0033 C Arquitecte Sert 0001 0001 A
E Argentona 0002 0032 C Arquitecte Sert 0003 0031 B
C Argimon 0001 0027 E Arquitecte Sert 0002 0032 B
C Argimon OOOOA 0034 E Arquitectura 0001 0025 D
C Argullós 0001 0147 D Arquitectura 0002 0024 D
C Argullós OOOOB 0110 D Arquitectura 0026 0030 C
D Argullós A H D Arrias sa, ptge. 0001 0009B F
D Argullós, ptge. 0001 0025 D Arriassa, ptge. 0002 OOIOB F
C Argullós, ptge. 0002 0022 D Art 0001 0097 C
C Aribau 0001 0181 B Art 0002 0100 C
D Aribau 0183 0281 A Artà 0001 0013 D
D Aribau 0002 0210 B Artà 0002 0012 D
C Aribau 0212 0330 A Artemis, ptge. 0001 0029 C
C Arimon 0001 0059 C Artemis, ptge. 0002 0030 C
E Arimon 0002 0070 C Artés 0001 0017 F
E Ariosto 0001 002IX D Artés 0002 0016 F
B Ariosto 0002 0018 D Artesa de Segre 0001 0011 C
B Arístides Maillol 0001 0021 C Artesa de Segre 0002 0014 C
C Arístides Maillol 0023 0029 B Artesania 0001 0105C D
C Arístides Maillol 0031 0045 C Artesania 0001 100012 F
C Arístides Maillol 0002 0018 B Artesania 0107 0145 F
C Arístides Maillol 0020U 0030 C Artesania 0002 0104 D
C Arístòtil, ptge. 0001 0007 C Artesania 0106 0216 F
C Arístòtil, ptge. 0002 0008 C Àrtic 0001 0039 I
C Arítjols 0001 0107 D Àrtic 0002 0022 I
C Arítjols 0002 0104X D Artós, pl. 0001 0003 C
B
D

Arizala 0001 0079 C Artós, pl. 0005 0011 B
Arizala 0002 0084 C Artós, pl. 0002 0012 C

D Arlet 0001 000 IB B Arts, pl. 0001 0001 B
C Arlet 0003 0005 C Artur Martorell, pl. 0001 0005 F
C Arlet 0002 0002 B Artur Martorell, pl. 0002 0006 F
A Arlet 0004 0006 C Ascó 0001 0047 C
A Armengol 0001 0007 D Ascó 0049 0049 F
A Armengol 0002 0008 D Ascó 0002 0024 F
C Amau 0001 0021 C Ases 0001 0007 C
C Amau 0002 0022 C Ases 0002 0016 C
F Amau Bargués 0005 0071 F Assaonadors 0001 0035 c
F Arnau Bargués 0008 0074 F Assaonadors 0002 0042 c
C Amau d'Oms 0001 0059 C Assemblea de Catalunya, pl. OOIS OOIS c
c Amau d'Oms 0002 0074 C Asttóries 0001 0089 c
c Ames 0001 0073 D Astúries 0091 0091 B
c Ames 0038 0060 F Astúries 0093 0099 C
c Ames 0002C 0002C C Astúries 0002 0080 C
c Amold Schónberg 0001 0007 D Ataulf 0001 0021 C
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Ataulf 0002 0022 C Aviador Franco 0001 0015 D
Atenes 0001 0031 B Aviador Franco 0002 0028 D
Atenes 0002 0042 B Aviador Ruiz de Alda OÓOl 0057 D
Atlàntic 0001 0129 I Aviador Ruiz de Alda 0002 0044B D
Atlàntic 0002 0022 I Àvila 0001 0075 C
Atlàntida 0001 0115 C Àvila 0077 0093 B
Atlàntida 0002 0082 C Àvila 0095 0185 C

Àtom, ptge. 0001 0003 D Àvila 0002 0074 C
Àtom, ptge. 0002 0004 D Àvila 0076 0090 B

Auger 0001 0021 D Àvila 0092 0188 C

Auger 0002 0026 D Avinyó 0001 0025 B

August Font 0001 0045 C Avinyó 0027 0039 C

August Font 0002 0046 C Avinyó 0002 0034 B

Augusta, via 0001 0157 A Avinyó 0036 0060 C

Augusta, via 0159 0297 B Avinyonet 0001 0059 F

Augusta, via 0299 0425 C Avinyonet 0002 00501 F

Augusta, via 0002 0168 A Avió Plus Ultra 0001 0043 C

Augusta, via 0170 0302 B Avió Plus Ultra 0002 0032 C

Augusta, via 0304 0394 C Avis, pita. 0001 0005 D

Augusto César Sandino 0001 0009 F Avis, pita. 0002 0004 D

Augusto César Sandino 0002 0008 F Aymà, ptge. 0001 0017X C
Aulèstia i Pijoan 0001 0029 C Aymà, ptge. 0002 0026 C
Aulèstia i Pijoan 0002 0034 c Azalea 0001 0025 D
Aureli Capmany, pita. 0001 0001 c Azalea 0002 0036 D
Aurora 0007 0027 E B, Moll Inflamables 0001 0009 I
Aurora 0008 0026 E B, Moll Inflamables 0002 0012 I
Aurora Bertrana 0001 0011 C B, Zona Franca 0001 0023 I
Aurora Bertrana 0002 0014 c B, Zona Franca 0002 0022 I
Aurora Díaz Plaja, ptge. 0001 0003 c Bac de Roda 0001 0103 C
Aurora Díaz Plaja, ptge. 0002 0008 c Bac de Roda 0125 0151 c
Ausiàs Marc 0001 0041 B Bac de Roda 0153 0211 D
Ausiàs Marc 0043 0055 A Bac de Roda 0109X 0109X D
Ausiàs Marc 0057 0071 B Bac de Roda 0119X 0119X C
Ausiàs Marc 0073 0165 C Bac de Roda 0002 0160 C
Ausiàs Marc 0002 0048 B Bac de Roda 0162 0186X D
Ausiàs Marc 0050 0056 A Bac de Roda 0188 0192B C
Ausiàs Marc 0058 0070 B Bac de Roda 0194 0204 D
Ausiàs Marc 0072 0118 C Bacardí 0001 0057 E
Ausiàs Marc 0120 0120 B Bacardí 0002 0064 E
Ausiàs Marc 0122 0150 C Bacardí, pl. 0001 0021 C
Ausona 0001 0099 E Bacardí, pl. 0002 0020 C
Ausona 0002 0112 E Bacardí, ptge. 0001 0001 c
Autonomia 0001 0027 C Bacardí, ptge. 0002 0002 c
Autonomia 0002 0028 C Badajoz 0001 0079 c

Autopista A 17, ctra. 000 lU OOOIU F Badajoz 0081 0095 B
Ave Maria 0001 0003 B Badajoz 0097 0187 C

Ave Maria 0002 0004 B Badajoz 0002 0184 C
Avella 0001 0003 B Badal, ptge. 0001 0015 D
Avella 0002 0008 B Badal, ptge. 0002 0018 D
Avellaners 0001 0009 C Badal, rbla. 0001 0039 B
Avellaners 0002 0010 C Badal, rbla. 0041 0043 C
Avenir 0001 0071 B Badal, rbla. 0045 0073 B
Avenir 0002 0076 B Badal, rbla. 0075 0119 C
Avet 0001 0021 D Badal, rbla. 0121 0167 B
Avet 0002 0020 C Badal, rbla. 0002 0122 B
Aviació 0001 0013 C Badal, rbla. 0124 0186 C

Aviació 0002 0016 c Badal, rbla. 0188 0202 B
Aviador Duran 0001 0019 D Badalona 0001 0035 C
Aviador Duran 0002 0014 D Badalona 0002 0044X C
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D Badia 0001 0035 C Baluard 0002 0126 C

D Badia 0002 0024 c Banca, ptge. 0001 0005 C

D Badosa 0001 0047 c Banca, ptge. 0002 0012 C

D Badosa 0002 0046 c Banyoles 0001 0023 C

C Bailèn 0001 0001 A Banyoles 0002 0038 C

B Bailèn 0003 0027 B Banys Nous 0001 0021 B

C Bailèn 0029 0045 A Banys Nous 0002 0022 B

C Bailèn 0047 0129 B Banys, ptge. 0001 0003 C

B Bailèn 0131 0133 A Banys Vells 0001 0025 C

C Bailèn 0135 0237 B Banys Vells 0002 0022 C

B Bailèn 0002 0002 A Baraldés, ptge. 0001 0015 C

C Bailèn 0004 0032 B Barcelona, moll 0001 0003 A

B Bailèn 0034 0048 A Barcelona, moll 0002 0002 A

C Bailèn 0050 0244 B Barceloneta, pl. 0001 0005 C

F Baix 0001 0005B C Barceloneta, pl. 0002 0006 C

F Baix de Mariner 0001 0029 C Barceloneta, platja 0001 0001 I
C Baix de Mariner 0002 0022 C Barceloneta, platja lOOP lOOP c
C Baix del Turó, ptge. 0021 0039 D Barceloneta, platja 102P 104P I

D Baix del Turó, ptge. 0034 0062 D Barcino, via 0001 0133 E

D Baladre 0001 0037 D Barcino, via 0072 0112 D
C Baladre 0002 0054 D Barcino, via OOOOA 0068 E
C Balboa 0001 0043 C Bargalló 0001 0025 F
D Balboa 0002 0040 C Bamola 0001 0037 F
D Balcells 0001 0045 C Bamola 0002 0040 F
I Balcells 0002 0050 C Bamola, ptge. 0001 0039 C
I Baldiri Reixac 0001 0021 C Bamola, ptge. 0002 0038 C
I Baldiri Reixac 0002 0012 C Baró de Griñó, ptge. 0001 0017 C
I Baldomer Girona 0001 0017 D Baró de Grifló, ptge. 0002 0010 C
C Baldomer Girona 0002 0050 D Baró de la Barre 0001 0067 D
c Balears 0001 0035 D Baró de la Barre 0002 0076 D
D Balears 0002 0038 D Baró de Sant Lluís 0001 0047 E
D Balears, moll 0001 0001 I Baró de Sant Lluís 0002 0056 E
C Balenyà 0001 005 IB F Baró de Viver, gm 0005 0771 F
C Balenyà 0002 0044 F Baró de Viver, gm 0007 0985 F
D Baliarda. 0001 0105 C Baró de Viver, gm 0008 0772 F
C Baliarda. 0002 0114 C Baró de Viver, pl. 0001 0027 F
D Baliarda, ptge. 0001 0013 C Baró de Viver, pl. 0002 0028 F
E Baliard, ptge. 0002 0012 C Baró d'Esponellà 0001 0049 C
E Balira 0001 0013 C Baró d'Esponellà 0002 0038 C
C Balira 0002 0020 C Bana de Ferro 0001 0009 c
C Ballester 0001 0087 C Barra de Ferro 0002 0010 c
c Ballester 0002 0006 C Barri Vermell 0001 0007 D
c Ballester 0008 0018 B Barri Vermell 0009 0033 F
c Ballester 0020 0072 C Barri Vermell 0002 0032 F
B Ballot 0001 0005 F Barriada San Isidro, gm 0001 0099 C
C Ballot 0002 0004 F Bartomeu Pi 0001 0005 D
C Balmes 0001 0369 A Bartomeu Pi 0007 0041 C
D Balmes 0371 0449 B Bartomeu Pi 0002 0040 C
D Balmes 0002 0368 A Bartrina 0001 0031 C
B Balmes 0370 0470 B Bartrina 0002 0064 C
C Balneari 0001 0049 D Bascònia 0001 0081 C
B Balneari 0002 0050 D Bascònia 0002 0058 C
C Balsareny 0001 0007 C Basea 0001 0009U c
B Balsareny 0002 0010 C Basea 0002 0010 c
B Baltasar Gracián 0001 0039 D Bassegoda 0001 0061 E
C Baltasar Gracián 0002 0028 D Bassegoda 0002 0058 E
B Baltasar Samper 0001 0003 D Bassella 0001 0045 F
C Baltasar Samper 0002 0004 D Bassella 0002 0046 F
C Baluard 0001 0089 C Basses de Sant Pere 0001 0013 C
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Basses de Sant Pere 0002 0026 C Bellprat 0002 0038 F
Basses d'Horta 0001 0009 C Bellver 0001 0019 C
Basses d'Horta 0002 0008 C Bellver 0002 0024 C
Bassols 0001 0025 C Beltran i Rózpide 0001 0009 B
Bassols 0002 0032 C Beltran i Rózpide 0002 0008 B
Batet 0001 0013 E Benavent 0001 0051 C
Batet 0002 0018 E Benavent 0002 0050 C
Batista 0001 0015 C Benedetti 0001 0009 C
Batista 0002 0016 B Benedetti 0002 0082 C
Batista i Roca 0001 0009 B Benet Mateu 0023 0061 C
Batista i Roca 0002 0008 B Benet Mateu 0024 0064 C
Batlló, ptge. 0001 0019 C Benet Mercadé 0001 0039 B
Batlló, ptge. 0002 0022 C Benet Mercadé 0002 0030 B
Batllori 0001 0051 D Benet XV, pl. 0003 0003 C
Batllori 0002 0048 D Benet XV, pl. 0002 0004 C
Beat Almató 0001 0109 D Benevent 0001 0005 F
Beat Almató 0002 0108 D Benevent 0002 0006 F
Beat Domènec Savio 0001 0025 F Benlliure 0001 0025X D
Beat Domènec Savio 0002 0026 F Benlliure 0002 0040 D
Beat Simó 0001 0005 C Berenguer de Palou 0005 0151X C
Beat Simó 0002 0004 C Berenguer de Palou 0002 0050 D
Beates 0001 0003 c Berenguer de Palou 0052 0118 C
Beates 0002 0010 c Berenguer de Palou OOOOA OOOOB C
Beates, pl. 0001 0003 c Berenguer de Palou OOOIU 0003U C
Beates, pl. 0002 0004 c Berenguer Mallol 0001 0019 C
Beatriu 0001 0021 c Berenguer Mallol 0002 0086 C
Beatriu 0002 0028 c Beret 0001 0081 F
Bedoll 0001 0003 c Beret 0052 0074 F
Bedoll 0002 0002 D Berga 0001 0029 B
Beethoven 0001 0015 B Berga 0002 0042 B
Beethoven 0002 0018 B Bergara 0001 0015 A
Begònia 0001 0015 D Bergara 0002 0016 A

Begònia 0002 0016 D Bergnes de las Casas 0001 0041 C

Begur 0001 0077 E Bergnes de las Casas 0002 0028 C

Begur 0002 0066 E Berguedà 0001 0045 c

Begur 0068 0086 C Berguedà 0002 0046 c

Béjar 0001 0099 C Bering 0001 0027 I

Béjar 0002 0086 c Bering 0002 0026 I
Bella Dorita, pl. 0001 0001 B Bering (provisional), ptge. 0001 0027 I
Belladona 0001 0025 D Bering (provisional), ptge. 0002 0026 I
Belladona 0002 0032 D Berlín 0001 0107 B
Bellafila 0001 0005 C Berlín 0002 0088 B
Bellafila 0002 0004 C Berlinès 0001 0007 B
Bellavista, camí 0001 0005 D Berlinès 0009 0047 C

Bellavista, carm' 0002 0010 D Berlinès 0002 0010 B

Bellavista, esc 0007 0011 D Berlinès 0012 0052 C

Bellavista, esc 0006 0012 D Bermejo 0001 0039 F

Bellavista, pl. 0001 0007 D Bermejo 0002 0040 F

Bellavista, pl. 0002 0006 D Berna 0001 0009 B

Bellavista, ptge. 0001 0011 D Berna 0011 0037 C

Bellavista, ptge. 0006 0008 C Berna 0002 0008 B
Bellcaire 0001 0083 F Berna 0012 0040 C
Bellcaire 0002 0076 F Bemardí Martorell, ptge. 0001 0007 C
Bellcaire 0078 0078U E Bemardí Martorell, ptge. 0002 0008 C

Bellesguard 0001 0077X C Bernat Bransi 0001 0061 E

Bellesguard 0002 0056X C Bernat Bransi 0002 0062 E
Bellmimt 0001 0027 F Bernat Desclot 0013 0035 F
Bellmunt OOOOA 0046 F Bernat Desclot 0008 0032 F

Bellprat 0001 0039 F Bernat Fenollar, ptge. 0001 0007 C
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F Bernat Fenollar, ptge. 0002 0008 C Bisbe Català 0028 0054V C

C Bernat Martorell 0001 0085 F Bisbe Josep Climent 0001 0011 B

C Bernat Martorell 0002 0004 F Bisbe Josep Climent 0002 0012 B

B Bernat Martorell 0004B 0004B D Bisbe Laguarda. 0001 0015 C

B Bernat Martorell 0004X 0072 F Bisbe Laguarda. 0002 0016 C

C Bernat Metge 0001 0007B D Bisbe Sivilla 0001 0043 C

C Bernat Metge 0009 0019 C Bisbe Sivilla 0002 0052 C

C Bernat Metge 0002 0008 D Biscaia 0305 0311 C

C Bernat Metge 0010 0036X F Biscaia 0313 0355 B

C Berruguete 0033 0035 C Biscaia 0357 0443 C

C Berruguete 0049 0083 D Biscaia 0318 0330B C

B Berruguete 0085 0085 C Biscaia 0332 0382B B

B Berruguete 0024 0126 D Biscaia 0384 0462 C

C Bertran 0001 0141 C Bismarck 0001 0045 C

C Bertran 0002 0160 C Bismarck 0002 0034 C

F Bertrand i Serra 0001 0027 C Bismarck, ptge. 0001 0023 E

F Bertrand i Serra 0002 0026 C Bismarck, ptge. 0002 0016 E

D Bertrellans 0001 0011 B Biure 0001 0005 F

D Bertrellans 0002 0006 B Biure 0002 0006 F

C Besalú 0001 0113 D Biada, ptge. 0001 0011 D

D Besalú 0002 0094 D Biada, ptge. 0002 0014E D

C Besiberri 0001 0005 C Blai 0001 0067 C

C Besiberri 0002 0006 C Blai 0002 0070X C

C Besiers 0001 0009 F Blanca, riera 0001 0155 C

C Besiers 0002 0014 F Blanca, riera 0157 0243 E

C Besòs 0001 0031 E Blanca Sarrià, riera 0001 0045X C

F Besòs 0002 0036U E Blanca Sarrià, riera 0002 0014 C

F Betània 0001 0013 D Blanco 0005 0039 c

B Betània 0002 0014 D Blanco 0041 0073 D

B Bethencourt 0001 0013 D Blanco 0002 0056 D

A Bethencourt 0002 0014 D Blanes, bda. 0001 0007 C
A Betlem 0001 0061 C Blanes, bda. 0002 0006 C
C Betlem 0002 0052 C Blanquería 0001 0017 D
C Biada 0001 0015 C Blanquería 0002 0020 D
C Biada 0002 0012 C Blanquema, pl. 0001 0001 B
C Bigai 0001 0021 C Blanquema, pl. 0002 0002 B
I Bigai 0002 0020 C Blasco de Garay 0001 0097 C
I Bigai, ptge. 0001 0005 C Blasco de Garay 0002 0054 C
I Bigai, ptge. 0002 0006 C Blasco de Garay 0056 0062 D
I Bilbao 0001 003IX c Blasco de Garay 0064 0080 C
B Bilbao 0033 0049 B Blesa 0001 0047 C
B Bilbao 0051 0179 C Blesa 0002 0038 C
B Bilbao 0181 0243 D Boada 0001 0055 C
C Bilbao 0002 0016X C Boada 0002 0050 C
B Bilbao 0018 0032X B Bòbila 0001 0027X C
C Bilbao 0034 0156 C Bòbila 0002 0034 C
F Bilbao 0158 0222 D Bocabella, ptge. 0001 0021 c
F Binèfar 0001 0039 F Bocabella, ptge. 0002 0020 c
B Binèfar 0002 0040 F Bofarull 0001 0069 B
C Biosca 0001 0055 F Bofarull 0131 0137 C
B Biosca 0002 0054 F Bofarull 0002 0002 C
C Bisbal 0001 0045 C Bofarull 0004 0024 B
C Bisbal 0002 0058 C Bofarull 0034 0050 B
C Bisbe 0001 0005 B Bofarull 0024B 0024B C
E Bisbe 0002 0012 B Bofarull, ptge. 0001 0015 C
E Bisbe Caçador 0001 0003 C Bofarull, ptge. 0002 0012 C
F Bisbe Caçador 0002 0004 C Bofill, ptge. 0001 0027 C
F Bisbe Català 0001 0027 C Bofill, ptge. 0002 0028 C
C Bisbe Català 0002 0026 B Bogatell, av. 0001 0071 B
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Bogatell, av. 0002 0090 B Bonsuccés, pl. 0001 0007 C
Bogatell, ptja. OlOOP OlOOP A Bonsuccés, pl. 0002 0008 C
Bohemis 0001 0061 D Bonveí 0001 0013 E
Bohemis 0002 0066 D Bonveí 0002 0016 E
Bohemis, ctra. 0005 0005 D Boquer 0001 0011 C
Boix 0001 0009B D Boquer 0002 0014 C
Boix 0002 0014 D Boquería 0001 0047 B
Bolívar 0001 0053 C Boqueria 0002 0044 B
Bolívar 0002 0054 C Boquería, pla 0001 0003 A
Bolívia 0001 0065X C Boqueria, pla 0002 0002 A
Bolívia 0067 0087 B Borbó, av. 0001 0043 B
Bolívia 0089 0101 C Borbó, av. 0002 0074 B
Bolívia 0103 0113 D Bordeta, ctra. 0001 0069 B
Bolívia 0115 0339 C Bordeta, ctra. 0002 0096 B
Bolívia 0341 0369 D Bordeus 0001 0041 C
Bolívia 0078 0082X B Bordeus 0002 0006 B
Bolívia 0364 0390 D Bordeus 0008 0030 C
Bolívia OOOOB 0070 C Bordils 0001 0011 F
Bolívia 0120X 0362 C Bordils 0002 0004 F
Boltres 0001 0001 C Borges Blanques 0001 0025 D
Boltres 0002 0002 C Borges Blanques 0002 0026 D
Bon Pastor 0001 0013 A Borgonya 0001 0011 D
Bon Pastor 0002 0012 A Borgonya 0002 0014X D
Bonaire 0001 0015 C Bori i Fontestà 0001 0051 B
Bonaire 0002 0012 C Bori i Fontestà 0053 0053 C

Bonanova, pg. 0001 0121 B Bori i Fontestà 0022 0040 C
Bonanova, pg. 0002 0116 B Bori i Fontestà OOOOX 0020 B
Bonanova, pl. 0001 0015X B Bori, ptge. 0001 0015 C

Bonanova, pl. 0002 0014 B Bori, ptge. 0002 0016 C

Bonaplata 0001 0031 B Bòría 0001 0023 C

Bonaplata 0002 0026 B Bòría 0002 0026 C

Bonaplata 0028 0062 C Born, pg. 0001 0029 B

Bonaplata 003 IB 0067 C Born, pg. 0002 0036 B
Bonaterra, ptge. 0001 0007 C Borràs 0001 0049 D
Bonaventura Gispert 0001 0027 C Borràs 0002 0008 C
Bonaventura Gispert 0029 0033 D Borràs 0012 0042 D
Bonaventura Gispert 0037 0047 C Borràs, pl. 0005 0007 C
Bonaventura Gispert 0002 0028 C Borràs, pl. 0004 0008 C
Bonaventura Gispert 0030 0032 D Borrell i Soler 0001 0009 B
Bonaventura Gispert 0034X 0044 C Borrell i Soler 0002 0014 B
Bonaventura Pollés 0001 0009 C Borrell i Soler 0009X 0009X C
Bonaventura Pollés 0011 0029 D Borrell, ptge. 0001 0025 C
Bonaventura Pollés 0002 OOIOB C Borrell, ptge. 0002 0022 C
Bonaventura Pollés 0012 0034 D Borriana 0001 0123 C
Bonaventura Pollés OOOOD OOOOD C Borriana 0002 0144 C
Bonaventura Roig 0001 0013 C Bosc 0001 0047 C
Bonaventura Roig 0002 0022 C Bosc 0002 0038 C
Bonavísta 0001 0039 C Bosc de Roquetes, pg. 0001 0025 F
Bonavísta 0002 0030 C Bosc de Roquetes, pg. 0002 0022 F

Bonavísta, ptge. 0001 0013 C Boscà, camí 0001 0011 C

Bonavísta, ptge. 0002 0022 c Boscà, camí 0002 0012 C

Boné, ptge. 0001 0015 c Bosch 0001 0005 A

Boné, ptge. OOOOC 0016 c Bosch 0002 0008 A
Bonet i Muixí, pl. 0001 0007 c Bosch i Alsina 0001 0009 C
Bonet í Muixí, pl. 0002 0008 c Bosch i Alsina, moll 0001 000 lU A
Bonsoms 0001 0043 E Bosch i Alsina, moll 0002 0002 A
Bonsoms 0002 0044 E Bosch i Gimpera 0001 0003 B
Bonsuccés 0001 0013 c Bosch i Gimpera 0005 0021 A
Bonsuccés 0002 0012 c Bosch i Gimpera 0023 0035 B

316



Categoriesfiscals

Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

c Bosch i Gimpera 0002 0004 B Brussel·les 0001 007 IB C

c Bosch i Gimpera 0004X 0038 C Brussel·les 0002 0066 C

E Bosch i Labrús, ptge. 0001 0021 B Budapest 0001 0043 E

E Bosch i Labrús, ptge. 0002 0022 C Budapest 0002 0042 E

C Boston, pl. 0001 0001 B Buenaire, P E, trav. 0001 0001 C

C Bot 0001 0025 B Buenaventura Durruti, pl. 0001 0001 C

B Bot 0002 0006X B Buenaventura Muñoz 0001 0003 c

B Botella 0001 0017 E Buenaventura Muñoz 0005 0047 B

A Botella 0002 0018 E Buenaventura Muñoz 0002 0008 C

A Boters 0001 0023 A Buenaventura Muñoz 0010 0044 B

B Boters 0002 0016 A Buenaventura Muñoz 0049 0053 C

B Botticelli, pl. OOOlX OOOlX C Buenaventura Muñoz 0046 0068 C

B Bou de Sant Pere 0001 0017 C Buenos Aires 0001 0057 A

B Bou de Sant Pere 0002 0024 C Buenos Aires 0002 0064 A

C Bragança 0001 0025 D Bugaderes d'Horta, pl. 0001 0001 C

B Bragança 0002 0012 D Buhigas 0001 0037 C

C Bragança 0014 0016 C Buhigas 0002 0034 c

F Brasil, rbla. 0001 0061 B Bulas, P E 0001 0003 c

F Brasil, rbla. 0002 0060 B Bunyola 0001 0023 D

D Breda 0001 0015 C Bunyola 0002 0020 D

D Breda 0002 0022X C Burgos 0001 0063 D

D Bretón de los Herreros 0001 0035 C Burgos 0002 0074 D

D Bretón de los Herreros 0002 0032 C Btirrull, ptge. 0001 0011 C

B Briquets 0001 0065 F Burrull, ptge. 0002 0010 C

C Briquets 0002 0064 F Buscarons 0001 0019 C

C Briz, bda. 0001 0031 D Buscarons 0002 0026 C

B Briz, bda. 0002 0024 D Buxó 0005 0007 C
C Brocaters 0001 0003 B Buxó 0006 0008 C
C Brocaters 0002 0004 B C- 33, crta. 000 lU OOOIU F
C Bronze 0001 0011 C C, Moll Inflamables 0001 0011 1
C Bronze 0002 0020 C C, Moll Inflamables 0002 0010 1
B Brosolí 0001 0007 C C, Zona Franca 0001 0023 1

B Brosoli 0002 0008 C C, Zona Franca 0002 0022 1
D Brossa 0001 0041 D Ca deis Seguers, ptge. 0001 0017 C
C Brossa 0002 0062 D Ca deis Seguers, ptge. 0002 0016 c
D Bmc 0001 0009 A Ca 1'Alegre 0003 0015 D
C Bruc 0011 0029 B Ca l'Alegre 0002 0020U D
C Bmc 0031 0043 A Ca l'Alegre de Dalt 0001 0101 C
B Bmc 0045 0157 B Ca l'Alegre de Dalt 0002 0118 C
B Bmc 0002 0010 A Ca l'Iglésies, eró. 0001 0005 C
C Bmc 0012 0038 B Ca l'Iglésies, eró. 0002 0012 C
C Bmc 0040 0050 A Ca l'Isidret, camí 0001 0007 C
C Bmc 0052 0176 B Ca l'Isidret, camí 0002 0010 C
C Bmc, costa 0001 0025 D Ca n'Ensenya, pl. 0001 0003 D
C Bmc, costa 0002 0022 D Ca n'Ensenya, pl. 0002 0004X D
C Bmgada, pl. 0001 0003 C Ca n'Oliva 0001 OlllX F
C Bmgada, pl. 0002 0002 C Ca n'Oliva 0002 0034X F
F Bmguera 0001 0013 F Ca n'Oliva 0036 0060 D
F Bmguera 0002 0014 F Ca n'Oliva 0062 0096 F
C Bmll 0001 0013 D Ca n'Oliva, ptge. 0001 0005 F
C Bmll 0002 0022 F Ca n'Oliva, ptge. 0002 0006 F
A Bmll 0024 0024 D Caba, pl. 0001 0001 C
A Bmll, ptge. 0001 0011 F Caballero 0001 0097 C
C Bmll, ptge. 0002 0008 F Caballero 0002 0086 C
A Bmll, ptge. 0010 0014 D Cabanelles 0001 0015 F
A Bruniquer 0001 0075 C Cabanelles 0002 0016 F
B Bruniquer 0002 0054 C Cabanes 0001 0049 D
A Brusi 0001 0061 B Cabanes 0002 0054 D
B Brusi 0002 0106 B Cabanyal 0001 0003 C
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Cabanya! 0002 0004 C Calàbria mi 0285 B
Cabestany 0001 0037 C Calàbria 0002 0058 C

Cabestany 0002 0042 C Calàbria 0060 0182 B
Cabrera 0001 0053 C Calàbria 0184 0192 B
Cabrera 0002 0064 C Calàbria 0194 0268 C
Cabres 0001 0001 C Calàbria 0270 0294 B
Cabres 0003 0013 D Calàbria 0182S 0182S C
Cabres 0015 0017 C Calaf 0001 0019 B
Cabres 0002 0014 D Calaf 0021 0023 C

Caçador, bda. 0001 0003B C Calaf 0025 0037 B

Caçador, bda. 0002 0008 C Calaf 0002 0054 B
Caçador, rbla. 0001 0127 D Calafell, ptge. 0001 0019 E
Caçador, rbla. 0002 0128 D Calafell, ptge. 0002 0022 E
Caçador, rbla. 0090 0095 D Calàndries 0001 0021 C
Càceres 0001 0029 C Calàndries 0002 0024 C
Càceres 0002 0038 C Calatrava 0001 0091 C

Cadaqués 0002 0004 D Calatrava 0002 0098 C
Cadena 0001 0053 E Calderón de la Barca 0001 0135 E
Cadena 0002 0042 E Calderón de la Barca 0002 0126 E
Cadena, camí 0001 0027 D Calders 0001 0021 C
Cadena, camí 0022 0022 D Calders 0002 0010 C
Cademera, ptge. 0001 0011 D Calella 0001 0001 c

Cadernera, ptge. 0002 0004 D Calella 0002 0002 c
Cadí 0001 0049 F Calendan 0001 0013 D
Cadí 0051 0051X D Calendau 0002 0010 D
Cadí 0002 0066 F Call 0001 0021 B
Cadis 0001 0025 C Call 0002 0030 B
Cadis 0002 0020 C Callao 0001 0023X D
Cal Celi 0001 0019 D Callao 0002 0004 C
Caí Celi 0002 0020 D Callao 0006 0022 D
Caire 0001 0011 C Càller 0001 0005 F
Caire 0002 0014 C Càller 0002 0006 F
Caixa d'Estalvis, ptge. 0001 0007 C Calonge 0001 0007 F
Caixa d'Estalvis, ptge. 0002 0004 C Calvell, pg. 0001 0065 C
Cal Mims, pl. 0001 0003 C Calvell, pg. 0002 0020 C
Cal Mims, pl. 0001 0003 C Calvet 0001 0085 B
Cal Mims, pl. 0002 0002 C Calvet 0002 0090 B
Cal Muns, pl. 0002 0002 C Calvó, pl. 0001 0003 C
Cal Notari, camí 0001 0035B E Calvó, pl. 0002 0004 C
Cal Notari, camí 0037 0059 C Cama Sec, camí 0001 0023 D
Cal Notari, camí 0061 0067 E Cama Sec, camí 0002 0028 D
Cal Notari, camí 0081 0093 E Camarasa 0001 0019 E
Cal Notari, camí 0095 0117 C Cambrils 0001 0029 D
Cal Notari, camí 0067B 0079 C Cambrils 0002 0028 D
Cal Notari, camí 0002 0012 c Camèlies 0001 0045 B
Cal Notari, camí 0014 0034 E Camèlies 0047 0115 C
Cal Notari, camí 0036 0060 c Camèlies 0002 0042 B
Cal Notari, camí 0062 0066 E Camèlies 0042B 0080 C
Cal Notari, camí 0068 0110 C Camèlies, ptge. 0001 0009 C
Cal Notari, torrent 0001 0009 c Camèlies, ptge. 0002 0012 C
Cal Notari, torrent 0001 0009 c Camí del Mas Sauró, ptge. 0001 0015 D
Cal Notari, torrent 0002X 0012 E Camí del Mas Sauró, ptge. 0002 0026 D
Cal Totxo, camí 0001 0015 c Camil Fabra 0001 0027 C
Cal Totxo, camí 0017 0019B D Camil Fabra 0002 0032 C
Cal Totxo, camí 0002 0020 C Camil Oliveras 0001 0055 D
Cal Totxo, camí 0022 0024 D Camil Oliveras 0002 0070 D
Calàbria 0001 0059 C Camil Oliveras, ptge. 0001 0015 C
Calàbria 0061 0189 B Camil Oliveras, ptge. 0002 0014 C
Calàbria 0191 0265 C Caminal, ptge. 0001 0019 C
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Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

Caminal, ptge. OOOOA 0026C C Can Clos 0001 0011 F

Camós 0001 0007 F Can Clos 0002 0010 F

Camós 0002 0012 F Can Clos, camí 0001 0009 C

Camp 0001 0015 B Can Fabra, pl. 0001 0001 c

Camp 0017 0091 C Can Falgàs 0001 0021 c

Camp 0002 0026 B Can Falgàs 0002 0030U c

Camp 0028 0092 C Can Felipa, pl. 0001 0001 c

Camp Amassa 0051 0137 F Can Galta Cremat, pl. 0001 0001 c

Camp Arriassa 0042 0112X F Can Llavallol, camí 0002 0062 D

Camp del Ferro 0001 0025 C Can Marcet, av. 0001 0011 c

Camp del Ferro 0002 0024 C Can Marcet, av. 0002 0010 c

Camp d'en Vidal 0001 0015 B Can Marcet, av. 0012 0034 D

Camp d'en Vidal 0002 0020 B Can Marcet, av. 0036 0038 C

Camp, pl. 0001 0007 C Can Mateu, bda. 0001 0029 C

Camp, pl. 0002 0006 C Can Mateu, bda. 0002 0028 C

Camp, ptge. 0001 0011 B Can Móra 0001 0009 c

Camp, ptge. 0002 0012 B Can Móra 0002 0008 c

Campana de la Maquinista 0001 0021 A Can Móra, camí 0001 0017 c

Campana de la Maquinista 0002 0026 A Can Móra, camí 0002 0010 c

Campeny 0001 0037 C Can Portabella, pl. 0001 0015 c

Campeny 0002 0032 C Can Portabella, pl. 0002 0014 c

Campins 0001 0019 F CanPujolet 0001 0011 c

Campins 0002 0032 F Can Pujolet 0013 0055 D

Campo Florido 0001 0053 C Can Pujolet 0002 0054 D

Campo Florido 0002 0068 C Can Ràbia 0001 0017 C

Campoamor 0001 0079 D Can Ràbia 0002 0018 C

Campoamor 0002 0066 D Can Ros 0001 0041 C

Campreciós 0001 0041 F Can Ros 0002 0038 C

Campreciós 0002 0034 F Can Segalar 0001 0017 C

Camprodon 0001 0035 C Can Segalar 0002 0022X C

Camprodon 0002 0036 C Can Toda, riera 0001 0045 C

Camps Elisis, ptge. 0001 0011 A Can Toda, riera 0002 0042 C

Camps Elisis, ptge. OOOOA 0010 A Can Travi 0035 0047 C

Camps i Fabrés 0001 0015 B Can Travi 0024 0040 c

Camps i Fabrés 0002 0010 B Can Valero 0001 0007 c
Can Balasch 0006 0006 D Can Valero 0002 0008 c
Can Balasch, camí 0001 0113 D Can Xirot 0001 0009 c
Can Balasch, camí 0002 0110 D Can Xirot 0002 0008 c
Can Baró, av. 0001 0039 E Canaan 0001 0005 c
Can Baró, av. 0002 00321 E Canaan 0002 0006 c
Can Baró, pl. 0001 0015 E Canadell, ptge. 0001 0019 B
Can Baró, pl. 0002 0016 E Canadell, ptge. 0002 0016 B
Can Basseda 0001 0051 D Canalejas 0001 0047 C
Can Basseda 0002 0048 D Canalejas 0049 0107 E
Can Berdtira, ptge. 0001 0009 C Canalejas 0002 0024 C
Can Berdura, ptge. 0002 0008B C Canalejas 0026 0088 E
Can Bomi, camí 0001 0071 C Canàries 0001 0025 C
Can Bomi, camí 0002 0076 C Canàries 0002 0020 C
Can Bruixa 0001 0045 C Cançó 0001 0009 D
Can Bmixa 0002 0004 B Cançó 0002 0008 D
Can Bmixa 0010 0046 C Candeles 0001 0011 C
Can Caralleu 0001 0035 C Candeles 0002 0008 C
Can Caralleu 0002 0018 C Candil, P E 0001 0001 C
Can Caralleu, torrent 0001 0027U D Candil, P E 0002 0002 C
Can Caralleu, torrent 0002 0062 C Canet 0001 0043 C
Can Castellví 0001 0079 D Canet 0002 0050 C
Can Castellví 0002 0072 D Canet, ptge. 0001 0013 C
Can Castellví, camí 0001 0043 D Canet, ptge. 0002 0016 C
Can Castellví, camí 0002 0042 D Canfranc 0001 0021 F
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Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

Canfranc 0002 0018 F Capella de Can Caralleu 0001 0023 D
Canigó 0001 0139 E Capella de Can Caralleu 0002 0028 D
Canigó 0002 0122 E Capellades 0001 0013 D
Canó 0001 0003 C Capellades 0002 0010 D
Canó 0002 0010 C Capellans 0001 0017 B
Canonge Almera 0001 0041 D Capellans 0002 0024 B
Canonge Almera 0002 0040 D Capità Arenas 0001 0063 B
Canonge Almera OOOOA OOOOD D Capità Arenas 0002 0024 B

Canonge Colom, pl. 0001 0001 C Capità Arenas 0026 0036 C

Canonge Colom, pl. 0002 0002 C Capità Arenas 0038 0070 B
Canonge Cuffí, ptge. 0001 OOllB B Caponata 0001 0043 C
Canonge Cufïï, ptge. 0002 OOIOB B Caponata 0002 0026 C
Canonge Pibemat 0001 0041 C Capsec 0001 0015 F

Canonge Pibemat 0002 0024 C Capsec 0002 0012 E

Canonge Rodó, pl. 0001 0007 C Caputxes 0001 0005 C

Canonge Rodó, pl. 0002 0008 C Caputxes 0002 0010 C

Canonja, bda. 0001 0001 A Caputxins, ptge. 0001 0011 B
Canonja, bda. 0002 0006 B Caputxins, ptge. 0002 0012 B
Canovelles 0001 0031 D Carabassa 0001 0021 C
Canovelles 0002 0006 C Carabassa 0002 0012 C
Canovelles 0008 0032 D Carabassa, torrent 0007 027V C
Cànoves 0001 0123 D Carabassa, torrent 0002 0002 C
Cànoves 0125 0139 C Carabassa, torrent 0014 0026V C
Cànoves 0002 0124 D Caracas 0001 0053 D
Cànoves 0126 0138 C Caracas 0055 0063B F
Cantàbria 0001 0079 C Caracas 0002 0050B D
Cantàbria 0010 0018 D Caracas 0052 0060 F
Cantàbria 0020 0050 C Caramelles, pl. 0001 0007 C
Cantàbria 0052 0078B D Caramelles, pl. 0002 0008 C
Cantàbria 0080 0082 C Carassa 0001 0001 C
Cantàbria OOOOB 0008 C Carassa 0002 0006 C
Cantera 0001 0109 F Caravel·la la Niña 0001 0025X A
Cantera 0002 0124 F Caravel·la la Niña 0002 0024B A

Canti, ptge. 0001 0015 C Caravel·la la Pinta 0001 0003 A

Canti, ptge. 0002 0014 c Caravel·la la Pinta 0002 0006 A

Cantunis, pg. 0001 0123 I Carbonell 0001 0009 C
Cantvmis, pg. 0002 0110 I Carbonell OOOOA 0006 C
Canuda 0001 0047 B Carbonell, ptge. 0001 0011 C
Canuda 0002 0032 B Carbonell, ptge. 0002 0010 C
Canvis Nous 0001 0015 C Carcassona 0001 0013 F
Canvis Nous 0002 0014 C Carcassona 0002 0012 F
Canvis Vells 0001 0017 C Cardedeu 0001 0069 D
Canvis Vells 0002 0010 C Cardedeu 0002 0068 D

Canyameres 0001 0035 D Cardedeu, ptge. 0001 0043 D

Canyameres 0002 0038 D Cardedeu, ptge. 0002 0040 D

Canyelles 0001 0003 C Cardenal Casañas 0001 0021 B

Canyelles 0002 0006 C Cardenal Casañas 0002 0016 B

Cap de Guaita 0003 0007 D Cardenal Cicognani, pl. 0001 0009 C

Cap de Guaita 0008 0016 D Cardenal Cicognani, pl. 0002 0008 C

Cap del Món 0001 0007 C Cardenal Cisneros 0001 0029 C

Cap del Món 0002 0006 C Cardenal Cisneros 0002 0044 C

Capçanes 0001 0075 F Cardenal Reig 0001 0009 C

Capçanes 0002 0076 F Cardenal Reig 0011 0061 B

Capcir 0001 0027 D Cardenal Reig 0002 0028B B

Capcir 0002 0022 D Cardenal Reig 0030 0052 C

Capdevila, ptge. 0001 0013 C Cardenal Sentmenat 0021 0043 C

Capdevila, ptge. 0002 0016 C Cardenal Sentmenat 0002 0008X C

Capella 0007 0029 C Cardenal Tedeschini 0001 0081 C

Capella 0002 0020 C Cardenal Tedeschini 0002 0090 C
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!L Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

D Cardenal Vidal Barraquer, av. 0001 0051 C Carmel, rbla. 0001 0005 C

D Cardenal Vidal Barraquer, Carmel, rbla. 0007 0125 D

D av. 0002 0050 C Carmel, rbla. 0002 0116 D

D Cardenal Vives i Tutó 0001 0067 C Carmel, torrent 0001 0025 C

B Cardenal Vives i Tutó 0002 0066 C Carmel, torrent 0002 0024 C

B Cardener 0001 0059 C Carmen, P E, pita. 0001 0001 c

B Cardener 0002 0082 C Carmen Amaya 0065 0069 B

B Carders 0001 0051 c Carmen Amaya 0002 0068 B

C Carders 0002 0048 c Carmen Laforet, pl. 0001 0011 C

B Cardó 0001 0013 c Carmen Laforet, pl. 0002 0010 C

C Cardó 0002 0010 c Carolines 0001 0027 C

C Cardona 0001 0011 c Carolines 0002 0030 C

F Cardona 0002 0010 c Carolines, carró. 0001 0011 B

E Cardona, pl. 0001 0011 B Carolines, carró. 0002 0020 B

C Cardona, pl. 0002 0010 B Carrasco i Formiguera 0001 0029 C

C Caresmar 0001 0011 D Carrasco i Formiguera 0002 0032 C

B Caresmar 0002 0012 F Carrenca 0001 0029 C

B Caresmar 0014 0022 D Carrenca 0002 0040 C

C Cariteo 0001 0015 C Carrera 0002 0036 C

C Cariteo 0002 0026 C Carrera OOOlX 0025 C

C Caries Buïgas, pl. 0002 0008 C Carreras 0001 0013 B

C Caries Buïgas, pl. 0001 0007 C Carreras 0002 0014 B

C Caries Collet 0001 0017 D Carreras i Candi 0001 0115 E

D Carles Collet 0002 0030 D Carreras i Candi 0002 0116 E

F Caries Ferrer Salat 0007 0011 A Carreras, ptge. 0001 0047 F

D Carles Ferrer Salat 0008 0012 A Carreras, ptge. 0002 0048B F

F Carles III, G.V. 0001 0011 C Carretes 0001 0081 E

C Carles HI, G.V. 0013 0069 B Carretes 0002 0078U E

c Carles III, G.V. 0071 0079 C Carril, pl. 0001 0003 B

c Carles m, G.V. 0081 0107B A Carril, pl. 0002 0004 B

c Carles HI, G.V. 0109 0141 B Carrilet, av. 0001 0027 B

A Carles m, G.V. 0002 0080B B Carrilet, av. 0002 0016B C

A Carles III, G.V. 0082 0122X A Carrilet, av. 0018 0024 B
A Carles III, G.V. 0124 0158X B Carroç 0001 0065 C

A Carles Pi i Stmyer, pl. 0008 0010 A Carroç 0002 0042 C

C Carles Pirozzini 0001 0009 C Carsi, ptge. 0001 0013 B
c Carles Pirozzini 0002 0014 C Carsi, ptge. 0002 0016 B
c Carles Riba 0001 003IX C Cartagena 0149 0209 C
c Carles Riba 0002 0024X C Cartagena 0211 0319 B
F Carles Soldevila 0001 0005 D Cartagena 0321 0403 C
F Carles Soldevila 0002 0006 D Cartagena 0156 0206 C
D Carlet, camí 0001 0013 C Cartagena 0208 0332 B
D Carlet, camí 0002 0012 c Cartagena 0334 0402 C
D Carlos Ibáñez, pl. 0001 0003 c Cartago 0001 0003 D
D Carlos Ibáñez, pl. 0002 0004 c Cartago 0002 0004 D
B Carlota de Mena, ptge. 0001 0021 c Cartellà 0001 0161 C
B Carlota de Mena, ptge. 0002 0020 c Cartellà 0163 0195B D
C Carme 0001 0109 c Cartellà 0002 0194 C
C Carme 0002 0002 A Casa Llarga, ptge. 0001 0005 F
c Carme 0004 0116 c Casa Llarga, ptge. 0002 0004 F
c Carme Karr 0001 0023 c Casablanca, ptge. OOIA 0011 D
c Carme Karr 0002 0024 c Casafranca 0001 0049 D
B Carme Monturiol, pl. 0001 0011 D Casafranca 0002 0064 D
B Carme Monturiol, pl. 0002 0012 D Casals 0001 0045 D
C Carme, pl. 0001 0007 C Casals 0002 0044 D
C Carme, pl. 0002 0008 c Casals i Cuberó 0165 0299 D
C Carmel, ctra. 0001 0039 c Casals i Cuberó 0164 0296 D
C Carmel, ctra. 0038 0110 E Casamitjana, ptge. 0001 0029 C
C Carmel, ctra. OOOOA 0036 c Casamitjana, ptge. OOOOA 0028 C
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Categories fiscals

Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Gat.

Cementiri Sant Gervasi, camí 0001 001IX C Chopin 0018 0032 D

Cementiri Sant Gervasi, camí 0004 OOIOX C Ciceró 0001 0011 D

Cendra 0001 0033X C Ciceró 0002 0012 D

Cendra 0002 0040 C Cid 0001 0015 C

Centelles, ptge. 0001 0025 C Cid 0002 0016 C

Centelles, ptge. 0002 0030 C Ciències 0001 0073 C

Central, pl. 0001 0011 C Ciències 0002 0060 C

Central, pl. 0002 00061 C Cienfuegos 0001 0031 C

Centre 0001 0025 C Cienfuegos 0002 0030 C

Centre 0002 0024 c Cifuentes 0001 0013 E

Centre, pl. 0001 0017 B Cifuentes 0002 0012 E

Centre, pl. 0002 0012 B Cigne 0001 0023 B

Cep 0001 0011 C Cigne 0002 0020 B

Cep 0002 0018 C Cimal, pg. 0001 0039 F
Cera 0001 0057 E Cimal, pg. 0002 0018 F
Cera 0002 0046 E Cimal, pg. 0030 0030 F
Ceràmica 0001 0061 C Cinc Torres, ptge. 0001 0009 B
Ceràmica 0002 0060 C Cinc Torres, ptge. OOOOA 0006 B

Ceràmiques Vicens, pl. 0001 0007 c Cinca 0001 0095 C

Ceràmiques Vicens, pl. 0002 0008 c Cinca 0002 0126 C
Cerdà 0001 0015 c Circulació Nord, via 0001 0031 I
Cerdà 0002 0006 c Circulació Nord, via 0008 0158 I

Cerdanyola 0001 0013 c Circumval·lació 0001 0051 C

Cerdanyola 0015 0043B D Circumval·lació 0002 0040U c

Cerdanyola 0002 0036 D Circimival·lació, pg. 0001 0025 c

Cerignola 0001 0017 C Circumval·lació, pg. 0002 0042 c

Cerignola 0002 0020 C Circumval·lació Tram 5, ctra. 0001 0053 I
Cermeño 0001 0017 C Circumval·lació Tram 5, ctra. 0002 0182 I
Cervantes 0001 0007 C Circumval·lació Tram 8,
Cervantes 0002 0006 C erta 0051 0059 I

Cervantes, P E 0001 0007 C Circumval·lació Tram 8,
Cervantes, P E 0002 0008 c erta 050P 0094 I

Cervantes, pare 0001 0001 B Cirera 0001 0011 c
Cervelló 0001 0005 C Cirera 0002 0008 c
Cervelló 0002 0006 C Cirerers 0001 0013 c

Cervera 0001 0005 C Cirerers 0002 0012 c
Cervera 0002 0006 C Cisell 0001 0023 c
Cèsar Vallejo, pl. OOOIX OOOIX F Cisell 0002 0016U c

Cesare Cantú 0001 0007 D Cisell 0018 0028 D
Cesare Cantú OOOOA OOIOX D Cisell 0618 0618 C
Ceuta 0001 0037 C Cisquer 0001 0031 F
Ceuta 0002 0086 C Cisquer 0002 0026 F

Ceuta, ptge. 0001 0007B C Cistellet 0001 0027 F

Ceuta, ptge. 0002 0006 C Cistellet 0002 0024 F
Chafarinas 0001 0023X F Cister 0001 0053 C
Chafarinas 0025 0027 D Cister 0002 0060 C
Chaferinas 0002 0022 F Ciudad Real 0001 0043 c
Chafarinas 0024 0026 D Ciudad Real 0002 0032 c
Chafarinas 003 IB 003 IB F Ciureny, caim' 0001 0013 D

Chapi 0001 0085 C Ciureny, camí 0002 0012 D

Chapi 0002 0108 C Ciutadans, ptge. 0001 0019 C

Chapi, ptge. 0001 0015 E Ciutadans, ptge. 0002 0018 C

Chapi, ptge. 0002 0010 E Ciutadella 0001 0019 C
Charles Darwin, pl. 0001 0003 C Ciutadella 0002 0010 C
Charles Darwin, pl. 0002 0004 C Ciutadella, pl. 0009 0015 C
Charlie Rivel, pl. 0001 0005 F Ciutadella, pl. 0010 0014 C
Charlie Rivel, pl. 0002 0006 F Ciutat 0001 0013 B

Chopin 0001 0027 C Ciutat 0002 0014 B

Chopin 0002 0016 C Ciutat d'Asunción 0001 0033 D
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Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Cat.

Ciutat d'Astmción 0035 0071 A Clot 0228 0264 D
Ciutat d'Asunción 0073 0095 D Clota, pl. 0001 0007 C
Ciutat d'Astmción 0002 0016B F Clota, pl. 0002 0006 C
Ciutat d'Astmción 0018 0060 D Clotes 0001 0005 D
Ciutat d'Asunción 0062 0092 F Clotes 0002 0004 D
Ciutat de Balaguer 0001 0071 C Cobalt 0001 0023 C
Ciutat de Balaguer 0002 0080 C Cobalt 0002 0026 C
Ciutat de Granada 0001 0081 C Còdols 0001 0031 C
Ciutat de Granada 0083 0083 B Còdols 0002 0028 C
Ciutat de Granada 0085 0165 C Codonyer 0001 0005 D
Ciutat de Granada 0167 0179 A Codonyer 0002 OOIOV D
Ciutat de Granada 0002 0086 C Coello, ptge. 0001 0621 C
Ciutat de Granada 0088 0090 B Coello, ptge. 0002 0048 C
Ciutat de Granada 0092 0162 C Coimbra 0002 0032 C
Ciutat de Granada 0164 0178 A Coïmbra 0001 0053 C
Ciutat de Mallorca, pg. 0001 0029 C Coll 0001 0061 C
Ciutat de Mallorca, pg. 0001 0029 C Coll 0002 0034 C
Ciutat de Mallorca, pg. 0031 0053 D Coll de Finestrelles, pl. 0001 0009 C
Ciutat de Mallorca, pg. 0002 0028 C Coll de Finestrelles, pl. 0002 0008 C
Ciutat de Mallorca, pg. 0002 0028 C Coll del Portell, av. 0001 0131 D
Ciutat de Mallorca, pg. 0030 0046 D Coll del Portell, av. 0002 0062 D
Ciutat de Mallorca, pg. 0030 0046 D Coll del Portell, av. 0064 0130 C
Ciutat de Mallorca, ptge. 0001 0005 C Coll del Portell, pas 0001 0003 D
Ciutat de Mallorca, ptge. 0002 0026 C Coll del Portell, pas 0002 0004 D
Ciutat d'Elx 0001 0031 C Coll del Portell, ptge. 0001 0005 C
Ciutat d'Elx 0002 0026 C Coll del Portell, ptge. 0002 0008 C
Civader 0001 0009 C Coll i Alentom 0005 0015 C
Civader 0002 0008 C Coll i Alentom 0002 0022 C
Clarà 0001 0017 F Coll i Alentom OOOIX 0003X E
Clara OOOOQ 0016 F Coll i Vehí 0001 0145 D
Clarà Ayats 0001 OOllX D Coll i Vehí 0002 0138 D
Clarà Ayats 0002 OOIOX D Coll, ptge. 0001 0023V C
Clara Zetkin 0002 0002 C Coll, ptge. 0002 0030 C
Claramimt 0001 0075 F Collblanc 0064 0134 C
Claramunt 0002 0078 F Collblanc 0170 0170 A
Claravall 0001 0003 C Collblanc 0142U 0168 B
Claravall 0002 0010 C Collegats 0001 0017 C
Clariana 0001 0027 F Collegats 0002 0014 C
Clariana 0002 0046 F Collserola 0021 0081 C
Claudi Güell, pg. 0001 0019 C Collserola 0002 0056 C
Claudi Güell, pg. 0002 0024 C Colom 0001 0005 C
Claudi Sabadell 0001 0009 c Colom 0002 0004 C
Claudi Sabadell 0002 0010 c Colom, pg. 0001 003IX B
Clavell 0001 0003 c Colom, pg. 0002 0026 B
Clavell 0002 0006 c Colòmbia 0001 0015 C
Clementina Arderiu, pl. 0001 0009 F Colòmbia 0002 0014 C
Clementina Arderiu, pl. 0002 OOIOX F Colomer, ptge. 0001 0013 C

Clip, ptge. 0001 0007 B Colomer, ptge. 0002 0016 C

Clip, ptge. 0002 0008 B Colomines 0001 0007 C
Clos de Sant Francesc 0001 0053 B Colomines 0002 0014 C
Clos de Sant Francesc 0002 0068 B Coloms, ptge. 0001 0001 C
Clot 0001 0057 B Coloms, ptge. 0002 0004 C
Clot 0059 0073 C Colònia 0001 0043 C
Clot 0075 0109 B Colònia 0002 0030 C
Clot 0123 0215 C Colònia Bausili 0001 0011 D
Clot 0002 0034 B Colònia Bausili OOOOA 0010 D
Clot 0036 0086 C Colònia del Tibidabo 0001 0019 C

Clot 0088 0142 B Colònia del Tibidabo 0002 0008 C
Clot 0154 0226 C Colònia del Tibidabo 0010 0012 D

324



Categories fiscals

9L Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Gat.

D Colònia Sanson, grup 0001 0019 D Comtes de Bell-lloc 0064U 0142 C

C Colònia Sanson, grup 0002 0022 D Comtessa de Pardo Bazàn 0001 0021 C

C Comalada 0001 0015 C Comtessa de Pardo Bazàn 0002 0030 C

D Comalada 0002 0014 C Comtessa de Sobradiel 0001 0009 C

D Comandant Benítez 0001 0043 C Comtessa de Sobradiel 0002 0010 C

C Comandant Benítez 0002 0030 C Conca 0001 0025X C

C Comandant Llança 0001 0031 C Conca 0002 0048 C

C Comandant Llança 0002 0032 C Conca de Tremp 0001 0143 E
C Comas d'Argemí, ptge. 0001 0011 C Conca de Tremp 0002 0132 E

D Comas d'Argemí, ptge. 0002 0006 C Concepció, ptge. 0001 0017 A
D Comas i Solà 0001 0009 B Concepció, ptge. 0002 0016 A
C Comas i Solà 0002 OOIOX B Concepción Arenal 0001 0193 C

C Comas, pl. 0001 0017 B Concepción Arenal 0195 0325 B
C Comas, pl. 0002 0018 B Concepcin Arenal 0002 0186 C
C Combinació, bda. 0001 0005 C Concepción Arenal 0188 0310 B
C Combinació, bda. 0002 0006 C Concili de Trento 0001 0275X D
C Comerç 0001 0033 B Concili de Trento 0277 0319 F
C Comerç 0002 0068 B Concili de Trento 0002 0294 D
C Comerç, pl. 0001 0005 C Concili de Trento 0296 0344 F
D Comerç, pl. 0002 0006 C Concòrdia 0001 0077 D

D Comerç, pita. 0001 0001 C Concòrdia 0002 0082 D
C Comerç, pita. 0002 0004B C Concòrdia, pl. 0001 0015 C
D Comercial 0001 0019 B Concòrdia, pl. 0002 0014 C
D Comercial 0002 0002 C Conesa 0001 0023 F
C Comercial, pl. 0001 0011 B Confiança 0001 0011 D
C Comercial, pl. 0002 0010 B Conflent 0001 0013U D
C Comercial, pl. 0012 0012 C Conflent 0002 0014 D
C Cometa 0001 0007 C Congost 0001 0055 C
E Cometa 0002 0006 C Congost 0002 0044 C
D Companyia, ptge. 0001 0029 C Congrés 0001 0121 E
D Companyia, ptge. 0002 0032 C Congrés 0002 0132 E
C Comtal 0001 0037 A Congrés Eucarístic, pl. 0001 0013 C
C Comtal 0002 0034 A Congrés Eucarístic, pl. 0002 0014 C
C Comte Borrell 0001 0079 C Conquista, P E 0001 0003B c
A Comte Borrell 0081 0311 B Conrad Xalabarder 0001 0015 c
B Comte Borrell 0313 0313 A Conrad Xalabarder 0002 0016 c
C Comte Borrell 0002 0056B C Conradí, ptge. 0001 0037 c
C Comte Borrell 0058 0342 B Conradí, ptge. 0002 0028A c
C Comte de Güell 0003 0061 C Conreria 0001 0009 c
C Comte de Güell 0004 0060 C Conreria 0002 0014 c
C Comte de Noroña 0001 0025 C Consell de Cent 0001 0069U B
C Comte de Norofla 0002 0018 c Consell de Cent 0071 0167 C
B Comte de Salvatierra 0001 0015 A Consell de Cent 0171 0309B B
B Comte de Salvatiena 0002 0010 A Consell de Cent 0311 0385 A
C Comte de Santa Clara 0001 0083 C Consell de Cent 0387 0429 B
C Comte de Santa Clara 0002 0088 C Consell de Cent 0431 0631 C
C Comte de Sert 0001 0025 C Consell de Cent 0002 0060 B
C Comte de Sert 0002 0024X C Consell de Cent 0062 0158 C
C Comte d'Urgell 0001 0215 B Consell de Cent 0160 0270 B
C Comte d'Urgell 0217 0263 A Consell de Cent 0272 0356 A
C Comte d'Urgell 0002 0238 B Consell de Cent 0358 0406 B
C Comte d'Urgell 0240 0300 A Consell de Cent 0408 0500 C
C Comte Taliaferro 0001 0011 C Consell de Cent 0502 0528X B
C Comte Taliaferro 0002 0012 C Consell de Cent 0530 0622 C
D Comtes 0001 0001 B Consell de la Vila, pl. 0001 0011 C
D Comtes 0002 0010 B Consell de la Vila, pl. 0002 0010 C
C Comtes de Bell-lloc 0131 0195X B Consellers 0001 0005 C
C Comtes de Bell-lloc 0041X 0129 C Consellers 0002 0004 C
D Comtes de Bell-lloc 0144 0216 B Consolat de Mar 0001 0047 C
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Consolat de Mar 0002 0004 A Còrsega 0045 0119 C
Consorts Sans Bernat 0001 0075 C Còrsega 0161 0283 B
Consorts Sans Bemet 0002 0086 C Còrsega 0285 0319 A

Constança 0001 0017 c Còrsega 0321 0651 B

Constança 0019 0025 A Còrsega 0653 0709 C

Constança 0002 0014 C Còrsega 0711 0713 B

Constança 0016 0018 A Còrsega 0048 0120 C

Constança 0020X 0020X C Còrsega 0168 0266 B
Constància, ptge. 0001 0029 C Còrsega 0268 0310 A

Constància, ptge. 0002 0022 C Còrsega 0312 0632 B
Constanti 0001 0007 E Còrsega 0634 0680 C
Constanti 0002 0006 E Còrsega, ptge. 0001 0027 C
Constantinoble 0001 0005 F Còrsega, ptge. 0002 0028 C
Constantinoble 0002 0006 F Cortada 0001 0049X E

Constel·lacions, pl. 0001 0005 A Cortada 0002 0090 E

Constel·lacions, pl. 0002 0004 A Cortines 0001 0029 C
Constitució 0001 0143 B Cortines 0002 0024 C
Constitució 0145 0193 E Cortit 0001 0029 c
Constitució 0002 0148 B Cortit 0002 0030 c
Constitució 0150 0196 E Corts Catalanes, G.V. 0111 0523 B
Contradic, moll 0001 0013 I Corts Catalanes, G.V. 0525 0669 A
Contradic, moll 0002 0014 I Corts Catalanes, G.V. 0823 0837 C
Conveni 0001 0065 D Corts Catalanes, G.V. 0839 1155 B
Conveni 0002 0072 D Corts Catalanes, G.V. 1157 1181X F
Conxita Badia, pl. 0001 0009 F Corts Catalanes, G.V. 0669A 0769 B
Conxita Badia, pl. 0002 0010 F Corts Catalanes, G.V. 0120 0324 B
Conxita Supervia 0001 0017 C Corts Catalanes, G.V. 0326 0378 C
Conxita Supervia 0002 001 OU C Corts Catalanes, G.V. 0380 0522 B

Copèmic 0001 0093 B Corts Catalanes, G.V. 0524 0706 A

Copèmic 0002 0098 B Corts Catalanes, G.V. 0708 0846X B

Copons 0001 0009 B Corts Catalanes, G.V. 0848 0888 A

Copons 0002 0006 B Corts Catalanes, G.V. 0890 1176A B

Corçà 0001 0009 C Corts Catalanes, G.V. 1192 1198 C

Corçà 0002 0008 C Corts Catalanes, G.V. 1176B 1190 D
Cordelles 0001 0021 D Corts, trav. 0001 0061 C
Cordelles 0002 0024 D Corts, trav. 0063 0129 B
Corders 0001 0015 C Corts, trav. 0131 0159 C
Corders 0002 0018 C Corts, trav. 0161 0379 B
Còrdova 0001 0003 C Corts, trav. 0002 0060 C
Còrdova 0002 0006 C Corts, trav. 0064 0356 B
Corint 0001 0005 B Corunya 0001 0033 C
Corint 0002 0004 B Corunya 0002 0022 C
Comet i Mas 0001 0073 C Cosmos, pl. 0001 0009 E
Comet i Mas 0002 0048 C Cosmos, pl. 0002 0006 E
Comudella 0001 0045 F Costa 0001 00811 C
Comudella 0002 0046 F Costa 0002 0088 C
Coroleu 0001 0077 C Costa Brava 0001 0035 F
Coroleu 0002 0092 C Costa Brava 0002 0034 F
Coronel Monasterio 0001 0039 C Costa Daurada 0001 0015 F

Coronel Sanfeliu 0001 0021 C Costa Daurada 0002 0016 F

Coronel Sanfeliu 0002 0020 C Costa del Putxet, ptge. 0001 0007 C
Corral 0001 0041 D Costa del Putxet, ptge. 0002 0008 C

Corral 0002 0006 D Costa i Cuxart 0001 0037 C

Corral 0008 0042 C Costa i Cuxart 0002 0024U C

Corral 0006U 0006U B Costa, moll 0001 0001 I

Corretger 0001 0011 C Costa Pacheco 0001 0053 D

Corretger 0002 0016 C Costa Pacheco 0002 0060 D

Correu Vell 0001 0011 C Costa, ptge. 0001 0025 C

Correu Vell 0002 0014 C Costa, ptge. 0002 0028 C

326



Categories fiscals

i Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

c Costa Rica 0011 0037 C Curt 0001 0003 C

B Costa Rica 0014 0036 C Curt 0002 0002 C

A Costabona 0001 0043 F Cusidó, ptge. 0001 0027 c

B Costabona 0002 0030 D Cuyàs 0001 0021 c

C Cotoners 0001 0009 C Cuyàs 0002 0024 c

B Cotoners 0002 0014 C Cuzco 0001 0061 D

C Coure 0001 0003 C Cuzco 0002 0040 D

B Coure 0002 0012 C D, Moll Inflamables 0001 0011 I

A Coves d'en Cimany 0001 0061 C D, Moll Inflamables 0002 0010 1

B Coves d'en Cimany OOOOA 0054 C D, Zona Franca 0001 0059 I
C Craywinckel 0001 0031 B D, Zona Franca 0002 0060 I
C Craywinckel 0002 0028 B Dagueria 0001 0003 B
C Crèdit, ptge. 0001 0007 C Dagueria 0005 0013 C
E Crèdit, ptge. 0002 0010 C Dagueria 0002 0006 B
E Crehuet 0001 0035 C Dagueria 0008 0022 C
C Crehuet 0002 0040 C Dàlia 0001 0021 D
C Cremat Gran i Xic 0001 0023 C Dàlia 0002 0060 D
c Cremat Gran i Xic 0002 0012X C Dalmàcia 0001 0015 C
c Cresques 0001 0073 F Dalmàcia 0002 0014 C
B Cresques 0002 0040 D Dalmases 0021 0081 C
A Cretes 0001 0009 F Dalmases 0016 0082 c
C Cretes 0002 0014 F Dalmau 0001 0021 c
B Creu Coberta 0001 0143 B Dalmau 0002 0022 c
F Creu Coberta 0002 0130 B Dalmau de Creixell 0001 0013 c
B Creu dels Molers 0001 0113 D Dalmau de Creixell 0002 0020 c
B Creu dels Molers 0002 0100 D Dalt, trav. 0001 0127 B
C Crillon 0001 0021 C Dalt, trav. 0002 0138 B
B Crisantem 0001 0003 D Dames 0001 0003 C
A Crisantem 0005 0005 C Dames 0002 0006 C
B Crisantem 0007 0009 D Damià Forment 0001 0001 C
A Crisantem 0002 0004 D Damià Forment 0003 0003 D
B Crisantem 0006 0008 C Damià Forment 0002 0010 D
C Crisantem 0010 0012 D Daniel Dalmases, pita. 0001 0001 C
D Cristalleries Planell, pl. OOOIX 0027 C Dansa 0001 0007X D
C Cristalleries Planell, pl. 0006X 0008X C Dansa 0002 0008 D
B Cristóbal de Mourà 0001 0207 C Dante Alighieri 0001 0081 C
C Cristóbal de Mourà 0209 0229 D Dante Alighieri 0083 0183 E
B Cristóbal de Mourà 0231 0259 F Dante Alighieri 0002 0088 C
C Cristóbal de Mourà 0024 0206 C Dante Alighieri 0090 0168X E
B Cristóbal de Mourà 0208 0228 D Danubi 0001 0045 C
C Cristóbal de Mourà 0230 0252 F Danubi 0002 0032 C
C Cristóbal de Mourà 0002X 0012X D Daoíz i Velarde 0001 0045 c
E Croia 0001 0005 F Daoíz i Velarde 0002 0048 c
E Croia 0002 0006 F Dardanels, ptge. 0101 0103 I
C Cros 0001 0029 C Darnius 0001 0033 F
C Cros 0002 0032 C Darnius 0002 0028 F
F Ctra. Alta de les Roquetes 0034 0324 D Daró, ptge. 0001 0005 F
F Ctra. Alta de les Roquetes 0326 0338 F Daró, ptge. 0002 0006 F
F Cuba 0001 0035 C Das 0001 0007 C
F Cuba 0002 0032 C Das 0002 0008 C
C Cubelles 0001 0009 C Davant del Portal Nou 0001 0007 C
C Cubelles 0002 0010 C Davant del Portal Nou 0002 0006 C
C Cucurulla 0001 0009 A Degà Bahí 0001 0093 D
C Cucurulla 0002 0006 A Degà Bahí 0002 0088 D
I Cucurulla, pl. 0001 0001 A Degollada 0001 0007 C
D Cultura, pl. 0001 0009 F Degollada 0002 0012 C
D Cultura, pl. 0002 0010 F Deià 0001 0029 C
C Cunit 0001 0011 E Deià 0031 0055 D
C Cunit 0002 0012 E Deià 0052 0052 B
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Deià OOOOA 0050 D Diputació 0455 0457 B
Demestre 0001 0017 C Diputació 0459 0463 C
Demestre 0002 0014 C Diputació 0465 0467 B
Democràcia 0001 0027 D Diputació 0469 0471 C
Democràcia 0002 0036 D Diputació 0473 0483 B
Demòstenes 0001 0025 D Diputació 0002 0002A A
Demòstenes 0002 0014 D Diputació 0300 0480 A

Dénia 0001 0033 B Diputació 0002D 0230 B
Dénia 0002 0036 B Doctor Aiguader 0001 0093 C
Descans 0001 0021 E Doctor Aiguader 0002 0088 C
Descans 0002 0026 E Doctor Andreu, pl. 0001 0005 C
Descartes 0001 0031 B Doctor Andreu, pl. 0002 0004 C
Descartes 0002 0032 B Doctor August Pi i Sunyer 0001 0013 B
Desert 0001 0009 C Doctor August Pi i Simyer 0002 0012 B
Desert 0002 0006 C Doctor Balari i Jovany 0001 0047 C
Desfar 0001 0061 C Doctor Balari i Jovany OOOOB 0034 C
Desfar 0002 0054 C Doctor Bové 0001 00151 E
Deu i Mata 0001 0047 C Doctor Bové 0017 0175U D
Deu i Mata 0049 0155 A Doctor Bové 0002 0036V C
Deu i Mata 0002 0126 C Doctor Bové 0038 0202 D
Deu i Mata 0128 0158 B Doctor Cadevall 0001 0061 C

Diagonal, av. 0001 0001 C Doctor Cadevall 0002 0002 C

Diagonal, av. 0003 0035 A Doctor Cadevall 0004 0010 C

Diagonal, av. 0037 0189 C Doctor Cadevall 0012 0052 E

Diagonal, av. 0191 0201 B Doctor Cadevall 0002B 0002B E

Diagonal, av. 0213 0325 B Doctor Cararach Mauri, pl. 0001 0009X C

Diagonal, av. 0327 0637 A Doctor Cararach Mauri, pl. 0002 0008 c

Diagonal, av. 0639 0651 C Doctor Carulla 0001 0065 c

Diagonal, av. 0653 0701 A Doctor Carulla 0002 0078 c

Diagonal, av. 0002 0118X C Doctor Coll 0001 0027 c

Diagonal, av. 0130 0186B C Doctor Coll 0002 0026 c

Diagonal, av. 0188 0278 A Doctor Dou 0001 0021 c

Diagonal, av. 0280 0280 C Doctor Dou 0002 0016 c

Diagonal, av. 0284 0294 C Doctor Farreras i Valentí 0001 0037 c

Diagonal, av. 0296 0308 B Doctor Farreras i Valentí 0002 0038 c

Diagonal, av. 0310 0374 B Doctor Ferran 0001 0063 B

Diagonal, av. 0684 0716 B Doctor Ferran 0002 0028 B

Diagonal, av. 0120X 0126X D Doctor Fleming 0001 0003 A

Diagonal, av. 020IX 021IX C Doctor Fleming 0005 0029 C

Diagonal, av. 0280X 0282 A Doctor Fleming 0002 0002 A

Diagonal, av. 0308X 0308X C Doctor Fleming 0004 0006 B

Diagonal, av. 0374B 0682 A Doctor Fleming 0008 0030 C

Diagonal Mar, pl. 0001 0005 C Doctor Font i Quer 0001 0021 C

Diagonal Mar, pl. 0002 0006 C Doctor Font i Quer 0002 0018 C

Diamant, pl. 0001 0009 C Doctor Francesc Darder 0001 0027 B

Diamant, pl. 0002 0010 C Doctor Francesc Darder 0002 0020 B
Diana 0001 0005 F Doctor Giné i Partagàs 0001 0079 C
Diana 0002 0006 F Doctor Giné i Partagàs 0002 0090 C

Diligències 0001 0005 D Doctor Ibàfiez 0001 0049 C

Diligències 0002 0020 F Doctor Ibáñez 0002 0048 C
Diluvi 0001 0013 C Doctor Ignasi Barraquer, pl. 0001 0009 B

Diluvi 0002 0016 C Doctor Ignasi Barraquer, pl. 0002 0008 B

Dipòsit, ptge. 0001 0019 E Doctor Joaquim Pou 0001 0009 A

Dipòsit, ptge. 0002 0014B E Doctor Joaquim Pou 0002 0012 A

Diputació 0001 0007 A Doctor Joaquin Albarran 0001 0039 C

Diputació 0009 0229 B Doctor Joaquin Albarran 0002 0038 C

Diputació 0231 0319 A Doctor Letamendi 0001 0105 E

Diputació 0321 0447 B Doctor Letamendi 0002 0106 E

Diputació 0449 0453 C Doctor Letamendi, pl. 0001 0037 B
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Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

E, Zona Franca 0002 0060 I Empúries 0001 0015 F
Ebre 0001 0005 C Empúries 0002 0016 F
Ebre 0002 0006 c En Projecte E Sanchis 0001 0003B F
Edison 0001 0027 D Enamorats 0001 0049 C
Edison 0002 0030 D Enamorats 0051 0057 B
Eduard Fontserè 0001 0021 C Enamorats 0059 0151 C
Eduard Fontserè OOOOG 0016 C Enamorats 0002 0156 C
Eduard Maristany, av. 0001 001IX C Encarnació 0001 0189 C
Eduard Maristany, av. 0002X 0008 C Encarnació 0002 0212 C
Eduard Toda 0001 0073 E Encarnació, pas 0001 0015 C
Edtm'd Toda 0002 0104 E Encarnació, pas 0002 0014 C
Eduard Toldrà 0001 0017 C Encarnació, pdís 0001 0007 C
Eduard Toldrà 0002 0018 C Encarnació, pdís 0002 0004 C
Eduard Torroja, pl. 0001 0023 D Encarnació, ptge. 0001 0029 C
Eduard Torroja, pl. 0002 0022 D Encarnació, ptge. 0002 0032 C
Eduard Tubau 0001 0047 D Encuny 0001 0019U D
Eduard Tubau 0002 0038 D Encuny 0025B 0027B C
Eduardo Conde 0001 0037 C Encuny 0002 0008 D
Eduardo Conde 0002 0052 C Encuny 0008B 0008B C

Egipclaques 0001 0035 C Encuny 0008C 0024 D

Egipcíaques 0002 0016 C Energia 0001 0037 C

Eguilaz, pl. 0001 0013 C Energia 0002 0044 C

Eguilaz, pl. 0002 0014 C Energia OOOOA OOOOH C

Eivissa, pl. 0001 0023 C Enric Bargés 0001 0021 C

Eivissa, pl. 0002 0022 C Enric Bargés 0002 0026 C
Eiximenis 000IX 0095 C Enric Casanovas 0001 0083 D
Eiximenis 0004 0036 C Enric Casanovas 0002 0098 D
Elies Pagès, av. 0001 0071 C Enric Clarassó 0001 0027 C
Elies Pagès, av. 0002 0066 C Enric Clarassó 0002 0020 C
Elisa 0001 0033 C Enric Giménez 0001 0037 C
Elisa 0002 0032 C Enric Giménez 0002 0034 C
Elisabets 0001 0021 C Enric Granados 0001 0159 B
Elisabets 0002 0024 c Enric Granados 0002 0126 B

Elisabets, ptge. 0001 0017 c Enric Morera 0001 0007 C

Elisabets, ptge. 0002 0016 c Enric Morera 0002 0006 C

Elisenda de Pinós 0001 0023 c Enric Sanchis, pg. 0001 0045 F
Elisenda de Pinós 0002 0026 c Enric Sanchis, pg. 0026 0054 D
Elis i 0011 003 lU c Enric Sanchis, pg. OOOOA 0024X F
Elis i 0016 0038U c Enric Sanchis, ptge. 0001 0021 F
Elkano 0001 0053B D Enric Sanchis, ptge. 0002 0020 F
EUcano 0055 0075 C Ensenyança 0001 0001 B

Elkano 0002 0068 D Ensenyança 0002 0004 B

Elkano 0070 0082 C Entença 0001 0017 C

Emancipació 0001 0041 C Entença 0019 0071 B

Emancipació 0002 0038 C Entença 0073 0195 C

Emèrita Augusta 0001 0013 C Entença 0301 0317 C

Emèrita Augusta OOOOA 0014 C Entença 0319 0335 A

Emèrita Augusta A C C Entença 0002 0020 C

Emili Mira, pl. 0001 0007 C Entença 0022 0068 B
Emili Mira, pl. 0002 0008 C Entença 0070 0216 C

Emili Roca 0001 0083 c Entença 0218 0322 B
Emili Roca 0002 0078 c Entença 0324 0338 A

Emili Vendrell, pl. 0001 0003 c Entença 021IX 0299 B

Emili Vendrell, pl. 0002 0004 c Epir 0001 0007 F

Emili Vilanova, pl. 0005 0007 c Epir 0002 0008 F

Emília Coranty 0001 0039 c Equador 0001 0015 B

Emília Coranty 0002 0038 c Equador 0017 0101 C

Empordà 0001 0023 F Equador 0002 0012 B

Empordà 0002 0026 F Equador 0014 0096 C
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Categories fiscals

C.arrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

F Erasme de Janer 0001 0013 C Escullera, pg. 0001 0001 I

F Erasme de Janer 0002 0010 C Escultor Canet 0001 0043 E

F Ercilla 0001 0079 D Escultor Canet 0002 0046 E

C Ercilla 0002 0080 D Escultor Llimona 0001 0041 C

B Ercilla, ptge. 0001 0011 D Escultor Llimona 0002 0054 c

C Ercilla, ptge. 0002 0010 D Escultor Ordóñez 0001 0031 c

C Ermengarda. 0001 0039 C Escultor Ordóñez 0033 0045 D

C Ermengarda. 0002 0016 C Escultor Ordóñez 0047 0051 B

C Ermengarda. 0028 0042 C Escultor Ordóñez 0053 0213 D

C Ermengarda. 0018X 0026X D Escultor Ordóñez 0002 0044 C

C Ernest Lluch i Martín pl. 0001 0007 C Escultor Ordóñez 0046 0170 D

C Ernest Lluch i Martín pl. 0002 0006 C Escultor Ramir Rocamora, pl. 0001 0001 C
C Erta, esc 0001 0007 F Escultors Claperós 0001 0093X D
C Erta, esc 0002 0008 F Escultors Claperós 0002 0048 C
C Escala 0013 0023 F Escultura 0001 0007 D
D Escala 0006 0016 F Escultura 0002 0012 D
C Escales Can Caralleu 0001 0005 D Església 0001 000 IB C

D Escales Can Caralleu 0002 0006 D Església 0002 0010 C
C Escar 0001 0009 I Església, camí 0001 0005 D
D Escar 0002 0026 I Església, ctra. 0001 0093 D
C Escipió 0001 0067 B Església, ctra. 0002 0108 D
C Escipió 0002 0052 B Espalter 0001 001IX E
C Escòcia 0001 0139 C Espalter 0002 0010 E
C Escòcia 0002 0138 C Espanya Industrial 0001 0019 D
C Escòcia, ptge. 0001 0007 C Espanya Industrial 0002 0022 D
D Escòcia, ptge. 0002 0008 C Espanya, moll 0001 0009 A
D Escolapi Càncer, av. 0001 0017 F Espanya, moll 0002P 0008P A
C Escolapi Càncer, av. 0019 0169 D Espanya, pl. 0001 0001 B
C Escolapi Càncer, av. 0002 0160 D Espanya, pl. 0003 0005 C
C Escolapi Càncer, av. 0162 0198 F Espanya, pl. 0007 0007 A
C Escoles 0001 0023 C Espanya, pl. 0009 0009 B
B Escoles 0002 0020 C Espanya, pl. 0002 0004 C
B Escoles Pies 0001 0035 C Espanya, pl. 0006 0008 A
C Escoles Pies 0037 OlOlA B Espanya, pl. 0010 0010 B
C Escoles Pies 0002 0030 C Esparreguera 0001 0015 B
F Escoles Pies 0032 OlOOB B Esparreguera 0002 0010 B
D Escoles Pies 0102 0140 C Espartería 0001 0023 C
F Escoles Pies OlOlB 0127 C Espartería 0002 0022 C
F Escoles, ptge. 0001 0011 B Esparver 0001 0015X D
F Escoles, ptge. 0002 0004 B Esparver 0002 0036 D
B Escorial 0001 0039 B Espasa, av. 0001 0009 C
B Escorial 0041 0047 C Espasa, av. 0002 0012 C
C Escorial 0113 0179 B Espaseria 0001 0015 C
B Escorial 0181 0197 C Espaseria 0002 0022 C
C Escorial 0194 0214 C Esperança 0001 0033 C
C Escorial OOOOA 0192 B Esperança 0002 0040 C
A Escornalbou 0001 0045X C Esperança, ptge. 0001 0015 C
C Escornalbou 0002 0068 C Esperança, ptge. 0002 0014 C
B Escudellers 0001 0071 C Espiell 0001 0035 C
C Escudellers 0002 0058 C Espiell 0002 0038 C
B Escudellers, ptge. 0001 0007 C Espiell, ptge. 0001 0023 C
A Escudellers, ptge. 0002 0010 C Espiell, ptge. 0002 0022 C
B Escudellers Blancs 0001 0007 C Espiga 0001 0015B C
F Escudellers Blancs 0002 0014 C Espiga 0002 0016 C
F Escuder 0001 0019 C Espinagosa 0001 0011 D
B Escuder 0002 0012 C Espinagosa 0002 0010 D
C Escuder, riera 0009 0057 D Espinauga 0025 0067 F
B Escuder, riera 0006 0060 D Espinauga 0036 0084 F
C Escull 0002 0006 C Espinoi 0001 0013 C
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Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Çat.

Espinoi 0002 0018 C Estefania de Requesens 0001 0011 C

Espíria, ptge. 0001 0019D D Estefania de Requesens 0002 0012 C

Espina, ptge. 0002 0020 D Estel 0001 0003 E

Esplugues, av. 0001 0119 C Estel 0002 0004 E

Esplugues, av. 0002 0114 B Estaràs 0001 0017 E

Espolsa-sacs 0001 0003 B Estaràs 0002 0030 E

Espolsa-sacs 0002 0004 B Esteve Tetradas 0001 0079 D

Esports 0001 0009V D Esteve Tetradas 0002 0050X D

Esports 0002 0008 D Estocolm 0001 0017 B

Espronceda 0001 0145 C Estocolm 0002 0008 B

Espronceda 0203 02211 D Estoril 0001 0033 C

Espronceda 0223 0311 B Estoril 0002 0038 C

Espronceda 0313 032 IB C Estruç 0001 0013 B

Espronceda 0323 0367 B Estruç 0002 0038 B

Espronceda 0369 0417B C Estudiant 0000 0013C D

Espronceda 0151X 0151X D Estudiant 0001 0009 C

Espronceda 0161X 0201 C Estudiant 0011 0039 D

Espronceda 0002 0136 C Estudiant 0002 0012 C

Espronceda 0146 0192 C Estudiant 0014 0058 D

Espronceda 0194 0212 D Estudis, carró. 0001 0001 C

Espronceda 0214 0294 B Estudis, carró. 0002 0006 C

Espronceda 0298 0356 B Eterna Memòria 0001 0007 D

Espronceda 0358 0416 C Eterna Memòria 0002 0010 D

Espronceda 0140X 0140X D Eucaliptus, pl. 0001 0005 D

Espronceda 0294B 0296 D Eucaliptus, pl. 0002 0004 D

Esquirol 0001 0005 C Euclides 0001 0011 C

Esquirol 0002 0006 C Euclides 0002 OOIOX C

Esquirol Volador 0001 0009 D Eugeni d'Ors 0001 0013 C

Esquirol Volador 0002 0012X D Eugeni d'Ors 0002 0016 C

Est 0001 0023 D Europa 0001 0023 A

Est 0002 0008 D Europa 0025 0041 B

Est, dic 0001 003P C Europa 0045 0049 C

Estació 0001 0023 C Europa 0002 0014 A

Estació 0002 0028 C Europa 0016 0026 B

Estació del Morrot 0001 0003 I Europa 0028 0036 C

Estació, pl. 0001 0015 C Europa 0038 0042 B

Estació, pl. 0002 0014 C Europa 0044 0058 C

Estació, ptge. 0001 0013 C Eusebi Güell, pl. 0001 0013 B

Estació, ptge. 0002 0012 C Eusebi Güell, pl. 0002 0014 B

Estadella 0001 0031 F Eusebi Planas 0001 0017 D

Estadella 0033 0059 D Eusebi Planas 0002 0028 D

Estadella 0061 0101 F Euterpe 0001 0013 C

Estadella 0099 0099 F Euterpe 0002 0016 C

Estadella 0002 0098 F Evarist Armis 0001 0071 C

Estadella, torrent 0001 0059 D Evarist Armis 0002 0072 C

Estadella, torrent OOOOA 0066 D Evaristo Fernández, moll 0001 0001 I

Estadi, av. 0001 0075 C Exèrcit, av. 0001 0007 C

Estadi, av. 0002 0076 C Exèrcit, av. 0031 0039 B

Estany 0001 0023 C Exèrcit, av. 0002 0032 B

Estany 0002 0026 C Exèrcit, av. OOOOA OOOOG C

Estapé 0001 0005 C Exposició, pg. 0001 0125 D

Estartit 0001 0011 D Exposició, pg. 0002 0074 D

Estartit OOOOA 0012 D Extremadura 0001 0019 F

Estartit B05 0006 D Ezequiel Boixet 0001 0001 E

Estatut de Catalunya, av. 0001 0081 C Ezequiel Boixet 0002 0002 E

Estatut de Catalunya, av. 0002 0054 C F, Moll Inflamables 0004 0008 I

Estatut de Catalimya, av. 0056 0066 D F, Zona Franca 0001 0039 I

Estatut de Catalunya, av. 0068 0088 C F, Zona Franca 0002 0040 I

Estatut, pl. OOOIX OOOIX C Fabra i Puig, pg. 0069 0225 B
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Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

Fabra i Puig, pg. 0227 0371 C Felipe de Paz 0002 0032 C
Fabra i Puig, pg. 0373 0419 E Felipe de Paz, ptge. 0001 0017 C
Fabra i Puig, pg. 0421 0429X F Felipe de Paz, ptge. 0002 0002 C
Fabra i Puig, pg. 0431 0449S D Feliu 0001 0017 C
Fabra i Puig, pg. 0100 0262 B Feliu 0002 0032 c
Fabra i Puig, pg. 0264 0394B C Feliu Casanova 0001 0023 E
Fabra i Puig, pg. 0396 0450X F Feliu Casanova 0002 0036 E
Fabra i Puig, pg. 0464 0484 D Feliu Casanova, ptge. 0001 0009 E
Fàbrica 0001 0011 C Feliu Casanova, ptge. 0002 0010 E
Fàbrica 0002 0010 C Feliu i Codina 0001 0079 E

Fages 0001 0005 F Feliu i Codina 0087 0095 D

Fages 0002 0006 F Feliu i Codina 0097 0101 C

Faig, camí 0001 0007 D Feliu i Codina 0002 0082U E

Faig, cami 0002 0006 D Feliu i Codina 0084 0090X F
Falset 0001 0013 F Feliu i Codina 0096 0108 D

Far, camí 0001 0001 C Feliu i Codina 0110 0114 C
Farell 0001 0025 C Feliu, ptge. 0001 0039 D
Farell 0002 0020 C Feliu, ptge. 0002 0002 D

Farga, pl. 0001 0013X C Feliu, ptge. 0004 0046 D

Farga, pl. 0002 0012 C Feliu, ptge. OOOOB OOOOB C

Farigola 0001 0071 D Feliu, ptge. 0002B 0002B C

Farigola 0002 0064 D Fèlix Macià 0001 0007 D

Farigola 0066 0072 C Fèlix Macià 0002 0008 D

Farigola, ptge. 0005 0005 D Fèlix Martí Alpera 0001 0007 F
Famés 0001 0067 E Fèlix Martí Alpera 0002 0010 F
Famés 0002 0072 E Félix Rodríguez Fuente, pl. OOOIX OOOIX F
Fastenrath 0001 0211 E Fenals 0001 0027 F
Fastenrath 0002 0212 E Fenals 0002 0028 F
Fàtima 0001 0009 C Fènix, pl. 0001 0013U D
Fàtima 0002 0010 C Fènix, pl. 0002 0012 D

Favència, via 0001 0133 D Ferlandina 0001 0071 C

Favència, via 0135 0237 F Ferlandina 0002 0040 C

Favència, via 0241 0383X F Fernán Caballero 0001 0071 E

Favència, via 0385 0441 E Fernán Caballero 0002 OOIOX E

Favència, via 0443 0467 D Fernández Duro 0001 0019 D

Favència, via 0239U 0239U D Fernández Duro 0002 0030 D

Favència, via 0002 0568B D Fernando de los Ríos, pl. 0001 0007 F
Federico García Lorca 0001 0049X D Fernando de los Ríos, pl. 0002 0008 F
Federico García Lorca 0002 0038 D Fernando Pessoa 0001 0067 C

Feijóo 0001 0019 E Fernando Pessoa 0002 0072 C

Feijóo 0002 0014 E Fernando Poo 0001 0073 c
Feixa Llarga 0001 0021 1 Fernando Poo 0002 0074 c
Feixa Llarga 0002 00201 1 Fernando Primo de Rivera 0001 0011 B
Felanitx 0001 0015 D Fernando Primo de Rivera 0002 0030 B
Felanitx 0002 0016X D Ferradura, ptge. 0001 0007 D
Felip Bertran i Güell 0001 0019 C Ferradura, ptge. 0002 0012 D
Felip Bertran i Güell 0002 0018 C Ferran 0001 0061 B

Felip de Malla 0001 0029 F Ferran 0002 0046 B

Felip de Malla 0002 0026 F Ferran Agulló 0001 0005 B

Felip Gil 0001 0011 C Ferran Agulló oooox 0024 B

Felip Gil 0002 0008 C Ferran Casablancas, pl. 0002 0004 B

Felip II 0001 0075 B Ferran Casablancas, pl. OOIS OOOIX C

Felip II 0077 0235 C Ferran Junoy 0001 0131 C

Felip II 0237 0265U B Ferran Junoy 0014 0054 A
Felip II 0267 0305 C Ferran Junoy 0056 0108 D

Felip n 0002 0010 D Ferran Junoy OOOOX 0012 D

Felip n 0092 0260 C Ferran Puig 0001 0097 C
Felip n 0020X 0090 B Ferran Puig 0002 0084 C

Felipe de Paz 0001 0041 C Ferran Reyes, pl. 0001 0009 C
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Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Cal.

Ferran Reyes, pl. 0002 0008 C Flandes 0001 0011 C

Ferran Tumé 0001 0021 C Flandes 0002 0016 C

Ferran Tumé 0002 0020 C Flandes, pl. 0001 0003 D

Ferran Valentí 0001 0007 D Flandes, pl. 0002 0002 D

Ferran Valentí 0009 0015 F Flassaders 0001 0045 C

Ferran Valentí 0002 0020 D Flassaders 0002 0046 C

Ferran Valentí 0022 0026 F Flaugier, ptge. 0001 0051 C

Ferran Valls i Tabemer 0001 0013 B Flaugier, ptge. 0002 0056B C

Ferran Valls i Tabemer 0002 0020 B Flix 0001 0013 D

Ferrer Bassa 0001 0009 D Flix 0015 003IX F

Ferrer Bassa 0011 0049 F Flix 0033 0041 D

Ferrer Bassa 0002 0010 D Flix 0002 0014 D

Ferrer Bassa 0012 0056 F Flix 0016 0044 F

Ferrer de Blanes 0001 OOllB C Flor 0001 0005 A

Ferrer de Blanes 0002 0016 C Flor 0002 0006 A

Ferrer i Vidal, ptge. 0001 0017 C Flor de Lliri 0001 0009 C

Ferrer i Vidal, ptge. 0002 0016 C Flor de Lliri 0002 0010 C

Ferreria 0001 0027 C Flor de Neu 0001 0115 D

Ferreria 0002 0030 C Flor de Neu 0002 0106 D

Ferrers 0009 0059 C Florència 0001 0025B C

Ferrers 0002 0022 C Florència 0002 0010 E

Ferro 0001 0029 C Floresta 0001 0045 F

Ferro 0002 0012 D Floresta 0002 0038 F

Ferro 0014 0030 C Florida 0001 0065 D

Ferrocarril 0001 0031 C Florida 0002 0068 D

Ferrocarril 0002 0022C C Floridablanca 0001 0149 C

Ferrocarrils Catalans 0001 0019 C Floridablanca 0002 0154 C

Ferrocarrils Catalans 0021 0127 D Floristes de la Rambla 0001 0015S C

Ferrocarrils Catalans 0002 0072X D Floristes de la Rambla 0002 0016 C

Ferrocarrils Catalans K1 K1 D Flors 0001 0011 B

Fígols 0001 0049 C Flors 0002 0026 B

Fígols 0002 0038 C Flors de Maig 0001 0015 C

Figueres 0001 0005 C Flos i Calcat 0001 0017X B

Figueres 0002 0008 C Flos i Calcat 0002 0006S A

Figueró OOOIU 0025 D Flos i Calcat 0008 0024 B

Figuerola, pl. 0001 0005 C Fluvià 0019 0173 C

Figuerola, pl. 0002 0004 C Fluvià 0175 0221 D

Filatures 0001 0019 C Fluvià 0223 0237 C

Filatures 0002 0024 C Fluvià 0239 0303 D

Filipines 0001 0019 c Fluvià 0020 0164 C

Filipines 0002 0008 c Fluvià 0166 0296 D

Finestrat 0001 0027 c Foc 0001 0089 C

Finestrat 0002 0020 c Foc 0093X 0145 C

Finestrelles 0001 0075 E Foc 0002 0082 C

Finestrelles 0002 0080 E Foc 0084 0128 D

Finestrelles, camí 0001 0043 c Foc 0130 01701 C

Finestrelles, camí 0002 0044 c Foc Follet 0001 0113 F

Finlàndia 0001 0045 D Foc Follet 0002 0112 F

Finlàndia 0002 0024 D Foix 0001 0003 F

Firmament, pl. 0001 0005 D Foix 0002 0012 F

Firmament, pl. 0002 0004 D Foixarda 0001 0019 C

Fisas 0001 0035 C Foixarda 0002 0016 C

Fisas 0002 0032 C Foixarda, camí 0001 0027X c

Física 0001 0017 C Foixarda, camí 0002 0028X c

Física 0002 0018V C Folc 0001 0009 c

Fitor 0001 0005 F Folc 0002 0018 c

Fitor 0002 0006 F Folgueroles 0001 0053 c

Flaçà 0001 0013 F Folgueroles 0002 0054 c

Flaçà 0002 0014 F Fondal de Sant Marti 0001 0029 c
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c Fondal de Sant Martí 0031 0033X D Font d'en Fargas, pl. 0002 0006 C

c Fondal de Sant Martí 0002 0028 C Font d'en Magués, torrent 0001 0055 D
D Fondal de Sant Martí 0030 0034 D Font d'en Magués, torrent 0002 0100 D

D Foneria 0001 0002 C Font d'en Quintana, camí 0001 0017 E

C Foneria 0001 0055 C Font d'en Quintana, camí 0002 0016 E
C Foneria 0057 0063 D Font Florida 0001 0131 C
C Foneria 0002 0054 C Font Florida 0002 0112X C
C Foneria 0056 0062 D Font Honrada 0001 0049 c
D Fonoll 0001 0013B F Font Honrada 0002 0050 c
F Fono llar 0001 0023 C Font i Sagué, pl. 0001 0005 c
D Fono llar 0002 0038 C Font i Sagué, pl. 0002 0002 c
D Fonolleda 0001 0019 D Font, P E, pl. 0001 0007 c
F Fonolleda 0002 0020 D Font, P E, pl. 0002 0006 c
A Font Baliarda. 0001 0013 D Font, pl. 0001 0003 c
A Font Baliarda. OOOOM 0016 D Font, pl. 0002 0004 c
C Font Canyelles 0001 0059 D Font, ptge. 0001 0023 c
C Font Canyelles 0061 0123 C Font, ptge. 0002 0022 c
D Font Canyelles 0125 0141 D Font Rúbia 0001 0111 D
D Font Canyelles 0002 0058 D Font Rúbia 0002 0014 D
C Font Canyelles 0060 0114 C Font Trobada, camí 0001 0013 D
E Font Canyelles 0116 0120 D Font Trobada, camí 0020 0036 D
F Font Castellana, pl. 0001 0011 C Fontanella 0001 0023 A
F Font Castellana, pl. 0002 0012 C Fontanella 0002 0022 A
D Font de la Mulassa, pg. 0001 0047 D Fontanelles, ptge. 0001 0019 C
D Font de la Mulassa, pg. 0049 0069 C Fontanelles, ptge. 0002 0014 c
C Font de la Mulassa, pg. 0002 0092 D Fontanet 0001 0047 c
C Font de la Mulassa, pl. 0001 0005 C Fontanet 0002 0028 c
C Font de la Mulassa, pl. 0007 0013 D Fontcoberta 0001 0035 B
c Font de la Mulassa, pl. 0002 0006 C Fontcoberta 0002 0030 B
B Font de la Mulassa, pl. 0008 0012 D Fonteta 0001 0055 F
B Font de Sant Miquel 0001 0003 C Fonteta 0002 0058 F
C Font de Sant Miquel 0002 0004 C Fontova 0001 0019 D
B Font del Coll 0001 0029 D Fontova 0002 0026 D
A Font del Coll 0002 0038 D Fontrodona 0001 0051 D
B Font del Lleó 0001 0027 C Fontrodona 0002 0088 D
C Font del Lleó 0002 0028 C Foradada 0001 0089 E
D Font del Lleó, ptge. 0001 0015 C Foradada 0002 0108 E
C Font del Lleó, ptge. 0002 0016 C Forasté, ptge. 0001 0033 C
D Font del Mont 0001 0067 C Forasté, ptge. 0002 0018 C
C Font del Mont 0002 0060B C Forestal de la Meca, parc 0001 0083 c
D Font del Mont, esc. 0001 0017 C Forestal de la Meca, parc OOOOA 0084 c
C Font del Mont, esc. 0002 0016 C Foret, ptge. 0001 0031 D
C Font del Mont, ptge. 0001 0075 C Foret, ptge. 0002 0040 D
C Font del Mont, ptge. 0002 0010 C Formatgeria 0001 0005 C
D Font del Mont, torrent 0001 0027 C Format geria 0002 0012 C
C Font del Mont, torrent 0002 0028 C Formentera 0001 0069 D
F Font del Mont, pl. 0001 0001 C Formentera OOOOF 0060 D
F Font del Nen, torrent 0001 000 IB E Formentera A E D
F Font del Remei 0001 0033 D Formentor 0001 0013 D
F Font del Remei 0002 0042 D Formentor 0002 0012 D
C Font dels Pins, camí 0001 0059 D Formiga 0001 0027U F
C Font dels Pins, camí 0002 0074 D Formiga 0002 0012 D
c Font d'en Fargas, pg. 0001 0011 C Forn 0001 0009 C
c Font d'en Fargas, pg. 0013 0075 D Forn 0002 0010 C
c Font d'en Fargas, pg. 0077 0085 E Forn de la Fonda 0001 0005 D
c Font d'en Fargas, pg. 0002 0010 C Forn de la Fonda 0002 0004 D
c Font d'en Fargas, pg. 0012 0050 D Fort Pienc, pl. 0001 0005 B
c Font d'en Fargas, pg. 0052 0096 C Fort Pienc, pl. 0002 0006 B
c Font d'en Fargas, pl. 0001 0007 C Fortuna 0001 0013 F
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Fortuna 0002 0014 F Francesca Boimemaison 0001 0007 F

Fòrum, pl. 0001 0009 C Francesca Bonnemaison 0002 0010 F

Fòrum, pl. 0002 0008U C Francisco Giner 0001 0053 C
Fosca 0001 0023X F Francisco Giner 0002 0060 C
Fosca 0002 0034 F Francisco Manzano 0010 0012 c
Fossar de les Moreres, pl. 0001 0021 C Francolí 0011 0067 B
Fossar de les Moreres, pl. 0002 0014 C Francolí 0012 0076 B
Fra Eloi de Bianya, pl. 0001 0001 C Franqueses 0001 0007 C
Fra Juniper Serra 0051 0097 D Franqueses 0002 0006 C
Fra Juniper Serra 0044 0074 D Fraternitat 0001 0045 C
Fra Juniper Serra, pl. 0001 0005 F Fraternitat 0002 0046 C
Fra Juniper Serra, pl. 0007 0009U D Frederic Marès, pl. 0001 0005 B
Fra Juniper Serra, pl. 0011 0013 C Frederic Marès, pl. 0002 0004 B
Fra Juniper Serra, pl. 0002 0006B F Frederic Mompou 0001 0017 B
Fra Juniper Serra, pl. 0008 001 OU D Frederic Mompou 0002 0010 B
Fra Juniper Serra, pl. 0012 0012 C Frederic Rahola, av. 0001 0013 C
Fra Luis de Granada 0001 0007 A Frederic Rahola, av. 0015 0071 D
Fra Luis de Granada 0002 0014 A Frederic Rahola, av. 0002 0014 C

Fraga 0001 0027 C Frederic Rahola, av. 0016 0064 D

Fraga 0002 0026 C Frederic Soler, pl. 0001 0001 B

França 0001 0027 C Frederic Soler, pl. 0006 0006 B

França 0029 0043 E Fredolic, camí 0001 0009 D

França OOOOA 0020 C Fredolic, camí 0002 0012 D

França 0020B 0046 E Freixa 0001 0053 B

França Xica 0001 0045 C Freixa 0002 0056 B

França Xica 0002 0052 c Freixures 0001 0013 C
Francesc Alegre 0001 0041 E Freixures 0015 0019 B
Francesc Alegre 0005 0023 E Freixures 0021 0031 C

Francesc Alegre OOOOA 0032 E Freixures 0002 0014 C

Francesc Boix i Campo 0001 0011 C Freneria 0001 0005 B

Francesc Boix i Campo 0002 0014 c Freneria 0002 0014 B
Francesc Bolòs 0001 0041 c Freser 0001 0127 C
Francesc Bolòs 0002 0046 c Freser 0002 0090 C

Francesc Cambó, av. 0011 0025 A Freser 0092 0240 D

Francesc Cambó, av. 0027 0045 c Frigola, ptge. 0001 0027 C

Francesc Cambó, av. 0010 0014 A Frigola, ptge. 0002 0020 C

Francesc Cambó, av. 0016 0036 C Fruita 0001 0005 C
Francesc Carbonell 0001 0013 c Fruita 0002 0004 C

Francesc Carbonell 0015 0045B B Fulton 0001 0019U C

Francesc Carbonell 0002 0028 C Fulton 0002 0024 C

Francesc Carbonell 0030 0058X B Funoses Llussà 0001 0007 D

Francesc de Boija, moll 0001 0013X C Fimoses Llussà 0002 0012 D

Francesc de Boija, moll 0002 0014 C Fusina 0001 0015 B

Francesc Ferrer i Guàrdia 0001 0041 C Fusina 0002 0002 B

Francesc Ferrer i Guàrdia 0002 0044 C Fusina 0004 0004 C

Francesc Layret, pl. 0001 0005 D Fusina 0006 0008 B

Francesc Layret, pl. 0007 0009 B Fusteria 0001 0003 C

Francesc Layret, pl. 0002 0004 D Fusteria 0002 0014 C

Francesc Layret, pl. 0006 0008 B Fusteria 0016 0016 B

Francesc Macià, pl. 0001 0011 A Gabamet, ptge. 0001 0013 D

Francesc Macià, pl. 0002 0010 A Gabamet, ptge. 0002 0016 D

Francesc Pérez Cabrero 0001 0021 B Gabriel Alomar, pl. 0001 0003 D

Francesc Pérez Cabrero OOOOX 0006 B Gabriel Alomar, pl. 0002 0004 D

Francesc Pujols 0001 0007 B Gabriel Ferrater 0001 0031 D

Francesc Pujols 0002 0006 B Gabriel Ferrater 0002 0024 D

Francesc Tarafa 0001 0007 D Gabriel Miró 0001 0029 D

Francesc Tarafa 0002 0010 D Gabriel Miró 0002 0032 D

Francesc Tàrrega 0001 005 IB C Gabriel y Galán 0001 0025 C

Francesc Tàrrega 0002 0050 C Gabriel y Galán 0002 0028 C
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F Gabriela Mistral, pi. 0001 0017 D Garriga i Roca 0015 0021 E

F Gabriela Mistral, pi. 0002 0018 D Garriga i Roca 0002 0106 D

C Gaià 0001 0007 D Garrigó, pl. 0001 0025 C

C Gaià 0002 0010 D Garrigó, pl. OOOOA 0024 C

c Gaiolà, ptge. 0001 0023 C Garriguella 0001 0027 C

B Gaiolà, ptge. 0002 0028 C Garriguella 0002 0032 C

B Gal·la Placídia, pl. 0001 0025 B Garrofers 0033X 0073 D
C Gal·la Placídia, pl. 0002 0032 B Garrofers 0022 0070 D
C Galba 0001 0027 F Garrofers, ptge. 0001 0031 C
C Galba 0002 0028 F Garrofers, ptge. 0002 0036 C
C Galceran Marquet 0001 0009 C Garrotxa 0001 0057 C
B Galceran Marquet 0002 0026B C Garrotxa 0002 003 8X C
B Galícia 0001 0027 E Gas 0001 0007 C

B Galícia 0002 0028 E Gas 0002 0014 C
B Galileu 0001 0339 B Gasela 0001 0083 D
C Galileu 0002 0344 B Gasela 0013 0013 D
D Galla 0001 003 lU C Gasela 0002 0122 D
C Galla 0002 0032 C Gaspar Cassadó 0001 0019 D
D Galla, ptge. 0001 0009 C Gaspar Cassadó 0002 0022 D
B Galla, ptge. 0002 0008 C Gatell, ptge. 0001 0009 D
B Gallecs 0001 0029 D Gatell, ptge. 0002 0008 D
D Gallecs OOOOD 0032 D Gatosa, esc. 0002 0028 D
D Gallecs, dav. 0001 0007 D Gatosa, esc. 0001 0035 D
B Gallecs, dav. 0002 0010 D Gatuelles 0001 0009 D
B Gàllego 0001 0009 C Gatuelles 0002 0006 D
C Gàllego 0002 0010 C Gaudí, av. 0001 0087 B
B Galtés 0001 00011 D Gaudí, av. 0002 0076 B
C Galtés 0002 0022 D Gaudí, pl. 0001 0007 B
C Gandesa 0001 0015 A Gaudí, pl. 0002 0006 B
B Gandesa 0002 0016 B Gavà 0001 0091 B
B Ganduxer 0001 0143 B Gavà 0002 0090 B
C Ganduxer 0002 0144 B Gayarre 0001 0095 C
C Garbí 0001 0007 F Gayarre 0002 0088 C
D Garbí 0002 0006 F Gayarre H K C
C García Cambra, ptge. 0001 0015 C Gazíel 0001 0065 C
C García Cambra, ptge. 0002 0018 C Gazíel 0002 0054 C
C García Fària, pg. 0001 0103 C Gegants 0001 0001 C
C García Fària, pg. 0002 0036 C Gegants 0002 0004 C
C Garcia i Robles, ptge. 0001 0019 D Gelabert 0001 0025 B
C García i Robles, ptge. 0002 0014 D Gelabert 0002 0046 B
D Garcia Mariño 0001 0015 C Gelida 0001 0013B C
D Garcia Mariño 0002 0016 C Gelida 0002 0020 C
B Garcilaso 0001 0245 C General Álvarez de Castro 0001 0007 C
B Garcilaso 0002 0238 C General Álvarez de Castro 0002 0010 C
C Garcini, ptge. 0001 0015 C General Bassols, ptge. 0001 0027 C
B Garcini, ptge. 0002 0026 C General Bassols, ptge. 0002 0036 C
C Gardènia 0001 0021 D General Batet 0001 0007 A
C Gardènia 0002 0030 D General Batet 0002 0012 A
B Gardunya, pl. 0001 0015X C General Castaños 0001 0011 C
D Gardunya, pl. 0002 0014 C General Castaños 0002 0014 C
D Garigliano 0001 0008 F General Mendoza 0001 0055 E
D Garigliano 0001 0027 F General Mendoza 0002 0056 E
D Garigliano 0002 0058 F General Mitre, rda. 0001 0071 C
D Garona 0001 0021 C General Mitre, rda. 0073 0225 B
D Garona 0002 0016 C General Mitre, rda. 0227 0231 C
D Garric, ptge. 0001 0003 D General Mitre, rda. 0233 0267 B
D Garric, ptge. 0002 0004 D General Mitre, rda. 0002 0070 C
C Garriga i Bachs, pl. 0001 0001 B General Mitre, rda. 0072 0248 B
C Garriga i Roca 0001 0013 C General Moragues, pl. 0001 0001 B
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General Vives 0001 0031 C Glòria, bda. 0013 0047 D

General Vives 0002 0040 C Glòria, bda. 0002 0008B C

Gènova 0001 0033 C Glòria, bda. 0010 0038 D

Gènova 0035 0047 E Glòries Catalanes, pl. 0009 0015 C

Gènova 0002 0036 C Glòries Catalanes, pl. 0019 0037 C

George Orwell, pi. 0001 0005 B Glòries Catalanes, pl. OOOlX 0007X B

George Orwell, pi. 0002 0006X B Glòries Catalanes, pl. 0017X 0017X B

Geranis 0001 0015V D Glòries Catalanes, pl. 0008 0034 C

Geranis 0002 0018 D Glòries Catalanes, pl. 0036 0036 B

Gerard Piera 0001 0019 C Glòries Catalanes, pl. 0038 0038 C

Gerard Piera 0002 0006 C Glòries Catalanes, pl. 0002X 0006X B

Germans Desvalls 0001 0051 c Goldoni 0001 0007 D

Germans Desvalls 0002 0038 c Goldoni 0002 0010 D

Germans Desvalls 0040 0060 E Gòlgota 0001 0009 D

Germans Serra 0001 0025 F Gòlgota 0002 0010 D

Germans Serra 0002 0030 F Gombau 0001 0011 C

Germans Serra, pi. 0001 0009 D Gombau 0013X 0013X D

Germans Serra, pi. 0002 0008 D Gombau 0002 0028 D

Gemika 0001 0017X C Gomis 0001 0079 C

Gemika 0002 0014X C Gomis 0002 0112 C

Gespa 0001 0039 D Gomis, bda. 0001 0003 D

Gespa 0002 0034 D Gomis, ptge. 0001 0007 C

Gessamí 0001 0017 D Gomis, ptge. 0002 0006 C

Gessamí 0002 0020 D Góngora 0001 0133 D

Getsemaní 0004 0008 C Góngora 0002 0134 D

Getsemaní 000 IB 0007X C González Tablas 0001 0029 B

Gignàs 0001 0025 C González Tablas 0002 0006 B

Gignàs 0002 0032 C González Tablas 0002 0036 B

Gimbemat 0001 0009 C González Tablas AOl D06 C

Gimbemat 0002 0014 C Gordi 0001 0011 C

Ginebra 0001 0049 C Gordi 0002 0008 C

Ginebra 0002 0046 C Gósol 0001 0041 C

Ginecòs, ptge. 0001 0013 C Gósol 0002 0038 C

Ginecòs, ptge. 0002 0054 C Goya 0001 0015 C

Ginestera 0001 0025 D Goya 0002 0020 C

Ginestera 0002 0026B D Goya, pl. 000IX OOOlX A

Gínjol 0001 0009 C Gràcia 0001 0007 C

Giralt el Pellisser 0001 0025 D Gràcia 0002 0006 C

Giralt el Pellisser 0002 0022 D Gràcia, pg. 0001 0129 A

Giralt el Pellisser 0024 0028 C Gràcia, pg. 0002 0132 A

Girasol, ptge. 0001 0009 C Gràcia, trav. 0001 0103 A

Girasol, ptge. 0002 0006 C Gràcia, trav. 0105 0181 B

Gírgola, camí 0001 0025X C Gràcia, trav. 0183 0195 C

Gírgola, camí 0002 0030 C Gràcia, trav. 0197 0271 B

Gíriti 0001 0007 C Gràcia, trav. 0273 0451 C

Gíriti 0002 0006 C Gràcia, trav. 0002 0092 A

Girona 0001 0029 B Gràcia, trav. 0094 0246 B

Girona 0031 0043 A Gràcia, trav. 0248 0402 C

Girona 0045 0183 B Gradas Santiago, P E 0001 0005 C

Girona 0002 0030 B Gradas Santiago, P E 0002 0004 C

Girona 0032 0042B A Gran Capità 0001 0007 C

Girona 0044 0178 B Gran Capità 0009 0017X B

Gironella 0001 0021 C Gran Capità 0002 0024 B

Gironella 0002 0008 C Gran de Gràcia 0001 0155 B

Gitanilla 0001 0003 E Gran de Gràcia 0157 0249 C

Gitanilla 0002 0006 E Gran de Gràcia 0002 0004 A

Gleva 0001 0043 B Gran de Gràcia 0006 0166 B

Gleva 0002 0044 B Gran de Gràcia 0168 0266 C

Glòria, bda. 0001 0011 C Gran de Sant Andreu 0001 0301b B
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D Gran de Sant Andreu 0001 0301B B Groc 0001 0003 C
C Gran de Sant Andreu 0303 0517 C Groc 0002 0004 C
D Gran de Sant Andreu 0303 0517 C Gnmyí 0001 0013 C

C Gran de Sant Andreu 0002 0302 B Grunyí 0002 0014 C

C Gran de Sant Andreu 0002 0302 B Guadalajara 0001 0007 A
B Gran de Sant Andreu 0304 0484X C Guadalajara 0002 0004 A

B Gran Vista 0001 0135B E Guadalete 0001 0005 F
C Gran Vista 0038 0154A D Guadalete 0002 0006 F
B Gran Vista 0154B 0160 E Guadalquivir 0001 0013 F
C Granada del Penedès 0001 0033 A Guadalquivir 0002 0012 F
B Granada del Penedès 0002 0036 A Guadiana 0001 0041 D
D Granadella 0001 0075 F Guadiana 0002 0048 D
D Granadella 0002 0002 F Gualbes 0001 0003 B
D Granadella OOOOA 0068 F Gualbes 0002 0006 B
D Granados 0001 002 IB C Guarda Anton 0001 0025 C
C Granados 0002 0026 C Guarda Anton 0002 0020 C
D Granja 0001 0035 C Guarderia 0001 0011 D
D Granja 0002 0032 C Guarderia 0002 0014 D
C Granja Vella 0001 0021 c Gtiàrdia 0001 0019 D
C Granja Vella 0002 0020 c Guàrdia 0002 0016 D
D Granollers 0001 0107 c Guàrdia Urbana 0001 0009 C
C Granollers 0121 0133 D Guàrdia Urbana 0002 0012 C
C Granollers 0002 0092 C Guardiola i Feliu 0001 0025 C
D Granollers 0106 0118 D Guardiola i Feliu 0002 0024 C
D Granollers, ptge. 0002 0014 C Guardiola, ptge. 0002 0012 C
B Grases 0001 0029 C Guatemala 0001 0021 D
B Grases 0002 0028 C Guatemala 0002 0024 D
B Grassot 0001 0105 C Guatlla 0001 0049 D
C Grassot 0002 0110 C Guatlla 0002 0054 D
C Gratallops 0001 0045 C Guayaquil, pg. 0001 0047E D
C Gratallops 0002 0046 C Guayaquil, pg. 0049 0059 F
C Grau 0001 0097 C Guayaquil, pg. 0044 0048 F
C Grau 0002 0120 C Güell, ptge. 0001 0017 C
C Grau i Torras 0001 0059 c Güell, ptge. 0002 0018 C
C Grau i Torras 0002 0064 c Guerau de Liost 0001 0017 D
A Grau Miró, pl. 0001 OOOIX D Guerau de Liost 0002 0022 D
C Grau, ptge. 0001 0019 C Guifré 0001 0011 C
C Grau, ptge. 0002 0028 C Guifré 0002 0016 C
A Graus 0001 0019 C Guillem 0001 0007 C
A Graus 0002 0018 C Guillem 0002 0006 C
A Gravina 0001 0013 B Guillem Abiell, ptge. 0001 0009 D
B Gravina 0008 0016 B Guillem Abiell, ptge. 0002 0006 D
C Graziella Pareto, ptge. 0001 0011 B Guillem de Llúria 0001 0021 C
B Graziella Pareto, ptge. 0002 0014 B Guillem de Llúria 0002 0008 C
C Grècia 0001 0011 C Guillem Sagrera 0001 0015 F
A Greco 0001 0021 C Guillem Sagrera 0002 0016 F
B Greco 0002 0028 C Guillem Teli 0001 0053 B
C Greenwich 0001 0005 A Guillem Teli 0002 0044 B
C Greenwich 0002 0006 A Guilleries 0001 0035 C
C Gregal, moll 0001 0033 A Guilleries 0002 0030 C
C Gregal, moll 0002 0032 A Guinardó 0001 0035 C
B Gresolet 0001 0017 C Guinardó 0002X 0040 C
B Gresolet 0002 0018 C Guinardó, pl. 0001 0013 C
B Grèvol, pg. 0001 0015 D Guinardó, pl. 0002 0012 C
C Grèvol, pg. 0002 0024 D Guinardó, rda. 0001 0013 B
A Grèvol, ptge. 0001 0017 D Guinardó, rda. 0015 0255 C
B Grèvol, ptge. 0002 0026 D Guinardó, rda. 0002 0014 B
C Grífols 0001 0041 D Guinardó, rda. 0016 0236 C
B Grífols 0002 0038 D

339

Guineueta 0001 0033 D



Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Qgi

Guineueta 0002 0038 D Herois del Bruc 0002 0012 C

Guineueta Grup, polg 0002 0125 D Herta Frankel, pl. 0001 0001 E

Guineueta Vella, rda. 0001 0089 D Heures 0001 0007 C

Guineueta Vella, rda. 0002 0074 D Heures 0002 0010 C

Guipúscoa, rbla. 0001 0015 D Hilari Salvadó, pl. 0001 0001 c

Guipúscoa, rbla. 0017 0033 C Hipàtia d'Alexandria 0001 0007 c

Guipúscoa, rbla. 0035 0149 F Hipàtia d'Alexandria 0002 0008 c

Guipúscoa, rbla. 0151 0185 D Hipòlit Lázaro 0001 0033 c

Guipúscoa, rbla. 0187 0189 F Hipòlit Lázaro 0002 0036 c

Guipúscoa, rbla. 0002 0032 D Hispanitat, pl. 0001 OOOIX c

Guipúscoa, rbla. 0034 0178 F Hispano Suïssa, pl. 0001 0003 c

Guitard 0001 0079 C Hispano Suïssa, pl. 0002 0004 c

Guitard 0002 0092 C Historiador Maians 0001 0025 D

Guitert 0001 0055 C Historiador Maians 0002 0032 D

Guitert 0002 0060 C Homer 0009 0063 C

Guspí 0001 0005 F Homer 0002 0010 B

Guspí 0002 0014 F Homer 0012 0054U C

Gustavo Bécquer 0001 0077 D Hondures 0015 0073 C

Gustavo Bécquer 0002 0060 D Hondtires 0018 0078 C

Gutenberg 0001 0017 C Horaci 0001 0043 C

Gutenberg 0002 0032 C Horaci 0002 0044 C

Gutenberg, ptge. 0001 0007 C Horitzontal 0001 0055 D

Gutenberg, ptge. 0002 0006 C Horitzontal 0002 0060 D

H, Moll Inflamables 0002 0038 I Hort de la Bomba 0001 0007 E

H, Z Franca, ptge. 0001 0009 I Hort de la Bomba 0002 0006 E

H, Z Franca, ptge. 0002 0010 I Hort de la Vila 0001 0049 C

Haifa 0001 0001 C Hort de la Vila 0002 0058 C

Haifa 0002 0004 c Hort dels Velluters, ptge. 0001 0011 c

Haití 0001 0003 c Hort dels Velluters, ptge. 0002 0012 c

Haití 0002 0004 D Horta 0001 0247 c

Harmonia 0001 0029X D Horta 0002 0124 c

Harmonia 0031 0039 C Horta 0126 0228 D

Harmonia 0004 0006X D Horta a Cerdanyola, ctra. 0001 0029 E

Harmonia 0008 0028 C Horta a Cerdanyola, ctra. 0031 0197 C

Harmonia OOOOC 0002X C Horta a Cerdanyola, ctra. 0002 0028 E

Harry Walker, pl. 000IX OOOIX D Horta a Cerdanyola, ctra. 0030 0176 C

Hartzenbusch 0001 0035 D Hortal 0001 0081 E

Hartzenbusch 0002 0044 D Hortal 0002 0076 E

Havaneres, pl. OOOIX OOOIX C Hortènsia 0001 0017 D

Hedilla 0001 0153 E Hortènsia 0002 0012 D

Hedilla 0002 0144 E Hortes 0001 0009 D

Hedilla A F E Hortes 0002 0012 D

Hèlsinki 0001 0039 B Hospital 0001 0159 C

Hèlsinki 0002 0036 B Hospital 0002 0144 C

Henry Dunant, pl. 0001 0007 B Hospital, ptge. 0001 0001 C

Henry Dunant, pl. 0002 0006 B Hospital, ptge. 0002 0002 C

Hercegovina 0001 0033 B Hostafiancs de Siò 0001 0023 C

Hercegovina 0002 0028 B Hostafrancs de Siò 0002 0030 C

Hercegovina, ptge. 0001 0005 B Hostal de Sant Antoni 0001 0007 C

Hercegovina, ptge. 0002 0010 B Hostal de Sant Antoni 0002 0008 C

Hèrcules 0001 0003 C Hostal d'en Sol 0001 0011 C

Hèrcules 0002 0006 C Hostal d'en Sol 0002 0014 C

Herenni, pl. 0001 0013 D Hostalric 0001 0031 F

Herenni, pl. 0002 0012 D Hostalric 0002 0032 F

Hermandad, P E, pl. 0001 0003 C Huelva 0001 0091U D

Hermandad, P E, pl. 0002 0002 C Huelva 0093 0099 C

Heman Cortés 0001 0023 c Huelva 0101 0115 D

Heman Cortés 0002 0022 c Huelva 0117 0121 C

Herois del Bruc 0001 0015 c Huelva 0123 0129 D
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c Huelva 0010 0I40I D Indústria 0288 0316C B

E Hug de Rocabertí 0001 0007 B Indústria 0318 0342 D
C Hug de Rocabertí 0002 0008 B Indústria 0344 0388 C
c Hurtado 0001 0037 C Indústria Lletra C, ptge. 0001 0011 B
c Hurtado 0002 0038 C Indústria Lletra C, ptge. 0002 0010 B
c Ibèria 0001 0013 C Infància, pl. 0001 0017 D
c Ibèria 0002 0018 C Infància, pl. 0002 0016 D
c Ibèria, pl. 0001 0005 C Infanta Isabel 0001 0017 C
c Ibèria, pl. 0002 0004X C Infanta Isabel 0002 0014U C
c Icaria, av. 0123 0185 B Inflamables, moll 0001 0001 I
c Icària, av. 0187 0219 C Inflamables, moll 0006 0006 I
c Icària, av. 0I09X 0121 C Institut Escola, pas 0001 0001 c
D Icària, av. 0090 0204 B Institut Frenopàtic 0001 0013 c
D Ictíneo, pl. 0001 0001 A Institut Frenopàtic 0002 0016 A
C Idiunea 0001 0019 C Institut Químic de Sarrià 0013 0047U C
B Idumea 0002 0016 C Institut Químic de Sarrià 0014 0052 C
C leda 0001 0011 F Iradier 0001 0061 C
C leda 0002 0016 F Iradier 0002 0072 C
C Ifiii 0001 0015 C Iriarte 0001 0021 E
C Ifiii 0002 0016 C Iriarte 0002 0008 D
C Iglesia, P E, pita. 0001 0003 C Iriarte 0010 0012V E
D Iglésias, ptge. 0001 0023 D Irlanda 0001 0029 C
D Iglésias, ptge. 0002 0020 D Irlanda 0002 0042 C
E Ignasi Agtisti 0001 0005 D Irlanda, ptge. 0001 0019 c
E Ignasi Agustí 0002 0004 D Manda, ptge. 0002 0022 c
C Ignasi Iglésias 0001 0153 C Isaac Albèniz 0017 0031 c
C Ignasi Iglésias 0002 0156 C Isaac Albèniz 0002 0018 c
c Ignasi Juliol, pl. 0001 0001 C Isaac Newton 0001 0015U c
c Ignasi Juliol, pl. 0003 0005 D Isaac Newton 0002 0052 c
c Ignasi Juliol, pl. 0002 0006 D Isabel de Villena, pl. 0001 0007 D
c Igualada 0001 0037 C Isabel de Villena, pl. 0002 0008 D
D Igualada 0002 0028 C Isabel II, pg. 0001 0003 A
E Igualtat, ptge. 0001 0011 B Isabel II, pg. 0002 0014B A
C Igualtat, ptge. 0002 00101 B Isabel, ptge. 0001 001 lU D
E Ildefons Cerdà, pl. 0001 000IV B Isabel, ptge. 0002 0014 D
C Ildefons Cerdà, pl. 0003 0003 C Isabel Ribó, ptge. 0001 0011 C
E Ildefons Cerdà, pl. 0005 0007 B Isabel Ribó, ptge. 0002 0010 C
E Ildefons Cerdà, pl. 0002 0006 B Isabel Vila, pl. 0001 0009 C
D Illas i Vidal 0001 0003 C Isabel Vila, pl. 0002 0010 C
D Illas i Vidal 0002 0004 C Isadora Duncan, pas 0061 0093 C
D Immaculada 0001 0061 C Isadora Duncan, pas 0088 0100 C
D Immaculada 0002 0070 C Isard 0001 0043 D
C Inca 0001 0007 C Isard 0002 0016 D
C Inca 0002 0010 C Iscle Soler 0001 0005 C
C Independència 0223 0399 B Isona 0001 0011 F
C Independència 0224 0396 B Isona 0002 0012 F
C Independència, ptge. 0001 0029 C Isop pl. 0001 0009 E
C Independència, ptge. 0002 0030 C Isop pl. 0002 0010 E
C Indibil 0001 0009 C ítaca, pg. 0001 0003 A
C Indibil 0002 0014 C ítaca, pg. 0002 0002 A
C Índic 0001 0029 I lucata (Provisional), ptge. 0001 0027 I
C Índic 0002 0030 I lucata (Provisional), ptge. 0002 0026 I
F Indústria 0001 0291C B Ivorra 0001 0025 C
F Indústria 0293 0293 C Ivorra 0002 0028 C
D Indústria 0295 0301 B J Borbó Comte Barcelona, pg. 0001 0073 A
C Indústria 0303 0327 D J Borbó Comte Barcelona, pg. 0079 0103 I
D Indústria 0329 0367 C J Borbó Comte Barcelona, pg. 0002 0072 A
C Indústria 0002 0274 B J Borbó Comte Barcelona, pg. 0074 0074 C
D Indústria 0276 0286 C J Borbó Comte Barcelona, pg. 0076 076E A
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J Borbó Comte Barcelona, pg. 0078 0100 I Jaume Puigvert 0001 0027 E
J V Foix, av. 0002 0122 C Jaume Puigvert 0002 0034A E
J V Foix, av. 000 lU 0109 C Jaume Roig 0001 0045 C
Jacint Guardiola, ptge. 0001 0011 C Jaume Roig 0002 0036 C
Jacint Guardiola, ptge. 0002 0014 C Jatime Roig, ptge. 0001 0035 c
Jacint Reventós, pl. 0001 0003 C Jaume Roig, ptge. 0002 0034 c
Jacint Reventós, pl. 0002 0002 C Jaume Sabartés, pl. 0001 0005X c
Jacinto Benavente 0001 0021 C Jaume Sabartés, pl. 0002 0004 c
Jacinto Benavente 0002 0020 C Jaume Vicens i Vives 0001 0015 B

Jacquard 0001 0029 D Jaume Vicens i Vives 0002 0002 A
Jacquard 0002 0040 D Jaume Vicens i Vives 0004 0006 B
Jadraque 0001 0011 E Jean Forestier, pg. 0001 0021 C

Jadraque 0002 0016 E Jean Forestier, pg. 0002 0022 C
Jaén 0001 0021 C Jean Genet, pl. 0001 0001 C
Jaén 0002 0028 C Jerez 0001 0027 C
Jambrina 0001 0011 c Jerez 0002 0050 C
Jambrina 0002 0018 c Jericó 0001 0031 D
Jane Addams 0001 0021X c Jericó 0002 0026 D
Jane Addams 0002 0026 c Jericó 0028 0030 C

Japó 0001 0039 D Jerusalem 0001 0015 C

Japó 0002 0044 D Jerusalem 0002 0032 C
Jardins d'Alfàbia, pl. 0001 0023 D Jesús 0001 0021 C
Jardins d'Alfàbia, pl. 0002 0024 D Jesús 0002 0020 C
Jardins d'Elx, pl. 0001 0005 C Jesús Carrasco, pl. 0001 0001 D
Jardins d'Elx, pl. 0006 0024 C Jesús i Maria 0001 0037 C
Jaume Brossa 0001 0101 F Jesús i Maria 0002 0030 C
Jaume Brossa 0002 0040 D Jiménez i Iglésias 0001 0017X B
Jaume Cabrera 0001 0005 D Jiménez i Iglésias 0002 OOIOX B
Jaume Cabrera 0002 0006 D Joan Alcover 0001 0017 C
Jaume Càncer 0015 0041 C Joan Alcover 0002 0014 C
Jaume Càncer 0016 0046 C Joan Amades, pl. 0001 0003 C
Jaume Cascalls 0001 0015 D Joan Amades, pl. 0002 0002 C
Jaume Cascalls 0002 0006 C JoanB. Cendrós 0001 0001 C
Jaume Cascalls 0008 0022 D Joan Blanques 0001 0069 C
Jaume Fabra 0001 0021 C Joan Blanques 0002 0074 C
Jaume Fabra 0002 0016 C Joan Capri, pl. 0001 0001 D
Jaume Fabre 0001 0003 D Joan Casanelles, pl. 0001 0003X D
Jaume Fabre 0005 0011 F Joan Casanelles, pl. 0002X 0004 D
Jatime Fabre 0002 0048 F Joan Casas, ptge. 0001 0013 C
Jaume Giralt 0001 0011 C Joan Casas, ptge. 0002 0014 C
Jaume Giralt 0013 0013 D Joan Comorera 0001 0023 C
Jaume Giralt 0015 0041 C Joan Comorera 0002 0018 C
Jaume Giralt 0043 0059 D Joan Cornudella, pl. 0001 0027 D
Jaume Giralt 0002 0026 D Joan Cornudella, pl. 0002 0028 D
Jaume Huguet 0001 0005 D Joan Coromines, pl. 0001 0001 C
Jaume Huguet 0007 0081 F Joan Corrades, pl. 0001 0001 B
Jaume Huguet 0002 0010 D Joan Cortada 0001 0015 E
Jaume Huguet 0012 0038 F Joan Cortada 0002 0012 E
Jaume Huguet, pl. 0001 0013X D Joan d'Alós 0001 00511 C
Jaume Huguet, pl. 0002 0016 D Joan d'Alós 0002 0048 C
Jaume I 0001 0019 B Joan d'Àustria 0039 0085 B
Jaume I 0002 0018 B Joan d'Àustria 0087 0113 C
Jaume ü, pl. 0006 0008 C Joan d'Àustria 0050 0096 B
Jaume Martí 0001 0033 D Joan d'Àustria 0098 0130 C
Jaume Martí 0002 0038 D Joan de Palomar 0001 0015 F
Jaume Pinent 0001 0065 F Joan de Palomar 0002 0016 F
Jaume Pinent 0002 0062 F Joan de Peguera 0001 0127 D
Jaume Piquet 0001 0025U C Joan de Peguera 0002 0126 D
Jaume Piquet 0002 0044 c Joan Ferràndiz 0001 0003 C

342



Categories fiscals

Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

Joan Ferrándiz 0002 0004 C Joaquim Molins 0002 0016 C

Joan Gamper 0001 0037 C Joaquim Pena, pl. 0001 0013 C

Joan Gamper 0002 0048 C Joaquim Pena, pl. 0002 0014 C

Joan Goula, ptge. 0001 0005 B Joaquim Puig i Pidemunt 0001 0017 F

Joan Goula, ptge. 0002 0004 B Joaquim Puig i Pidemunt 0002 0020 F

Joan Güell 0001 0003 B Joaquim Pujol, ptge. 0001 0065B B

Joan Güell 0005 0031 B Joaquim Pujol, ptge. OOOOA 0022 B

Joan Güell 0033 0053 C Joaquim Rita, ptge. 0001 0027 C

Joan Güell 0085 0109 B Joaquim Rita, ptge. 0002 0020 C

Joan Güell 0111 0175X C Joaquim Ruyra 0001 0017 C

Joan Güell 0181 0213 B Joaquim Ruyra 0002 0014 C

Joan Güell 0215 0231 A Joaquim Serra, pl. 0005 0007 F

Joan Güell 000 IS 000 IS C Joaquim Serra, pl. 0006 0006 F

Joan Güell 0002 0004 c Joaquim Valls 0001 0049 D

Joan Güell 0006 0022 B Joaquim Valls 0099 0141 D

Joan Güell 0024 0048 C Joaquim Valls 0002 0044 D

Joan Güell 0050 0096 B Joaquim Valls 0046 0088 C

Joan Güell 0098 0174B C Joaquim Valls 0090 0118 D

Joan Güell 0176 0232 B Joaquim Valls 0049B 0097 C

Joan Güell 0234 0254 A Joaquim Xirau i Palau, pl. 0001 0007 C

Joan! 0001 0007 C Joaquim Xirau i Palau, pl. 0002 0008 C

Joan! 0002 0012 D Joaquin Costa 0001 0067 C

Joan Llongueras, pl. 0001 0005 B Joaquin Costa 0002 0072 C

Joan Llongueras, pl. 0002 0006 B Joaquin Maurín, pl. OOOlX OOOlX C

Joan Manén 0001 0015 D Jocs del 92 0001 0005 C

Joan Manén 0002 0016 D Jocs del 92 0007 0009 D

Joan Massana 0001 0003 C Jocs del 92 0011 0013 C

Joan Massana 0002 0006 C Jocs del 92 0002 0014 C

Joan Miró 0001 0037 B Jocs Florals 0001 0023 c

Joan Miró 0002 0048 B Jocs Florals 0033 0175 D

Joan Obiols 0001 0017 B Jocs Florals 0002 0026 C

Joan Obiols 0002 0016 B Jocs Florals 0028 0190 D

Joan Oliver 0001 0007 B Johann Sebastian Bach 0001 0015 B

Joan Oliver 0002 0010 B Johann Sebastian Bach 0002 0030 B
Joan Orpí 0001 0015 D John F Kermedy, pl. 0001 0001 B

Joan Orpí 0002 0016 D John Lennon, pl. OOIS OOIS C

Joan Peiró, pl. 0001 0007X C Joncar 0001 0019 C

Joan Peiró, pl. 0002 0006 C Joncar 0023B 0067 B

Joan Pelegrí, pl. 0001 0003 D Joncar 0002 0060 C

Joan Pelegrí, pl. 0002 0004 D Jonquera 0002 0026 C
Joan Riera OOOlX 0055 D Jonquera OOOlX 0025 C
Joan Riera 0002 0048 D Jonqueres 0001 0017 A
Joan Sales OOOlX 0003X D Jonqueres 0002 0018 A
Joan Sales 0002X 0014X D Jorba 0001 0033 C

Joan Torras 0001 0051 C Jorba 0002 0070 c

Joan Torras OOOOA 0054 C Jorba, ptge. 0001 0011 c

JoanXXIÜ, av. OOOlU 0035 C Jorba, ptge. 0002 0012 c

Joan XXin, av. 0002 0016 B Jordà 0001 0025 c
Joan XXIII, av. 0018 0024 C Jordà 0002 0014 c

JoanXXin, av. 0026 0038 A Jordà, av. 0001 0031 c

Joanic pl. 0001 0007 C Jordà, av. 0002 0030 c

Joanic pl. 0002 0006 C Jordi de Sant Jordi 0001 0057 c

Joanot Martorell 0001 0031 C Jordi de Sant Jordi 0002 0052 c

Joanot Martorell 0002 0028 C Jordi Ferran, ptge. 0001 0021 c

Joaquim Blume 0001 0005 C Jordi Ferran, ptge. 0002 0026 c

Joaquim Blume 0002 0012 C Jordi Girona 0001 0033 B

Joaquim Folguera, pl. 0001 0009 B Jordi Girona 0002 0032 B

Joaquim Folguera, pl. 0002 0010 B Jordi Rubió i Balaguer 0001 0007 D

Joaquim Molins 0001 0011 C Jordi Rubió i Balaguer 0002 0012 D
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Jorge Manrique 0001 0009 C Josep Maria Lladó 0001 0011 C

Jorge Manrique 0011 0029 D Josep Maria Lladó 0002 0014 C

Jorge Manrique 0002 0012 C Josep Maria Poblet, pl. 0001 0001 C

Jorge Manrique 0014 0020 D Josep Maria Serra Martí, parc OOIS 001S D

Jorge Manrique 0022 0030 C Josep Maria Sert 0021 0117 C
José de Agulló 0001 0025 C Josep Maria Sert 0024 0052 C
José de Agulló 0002 0026 C Josep Miret 0001 0011 C
José Millán González 0001 0021 E Josep Miret 0013 0039X D
José Millán González 0002 0040 E Josep Miret 0002 0026 D
José Sánchez Ríos, pl. 0001 0003 C Josep Narcís Roca OOOIX 0013X C
José Sánchez Ríos, pl. 0002 0002 C Josep Narcís Roca 0002 0008X C
Josefa Rosich 0001 0005 c Josep Obiols, pl. 0001 0001 B
Josefa Rosich 0002 0010 D Josep Pallach, pl. 0001 0019 D

Josep Andreu i Abelló, pl. 0001 0007 E Josep Pallach, pl. 0002 0020 D

Josep Andreu i Abelló, pl. 0002 0008X E Josep Pijoan 0003 0005 C

Josep Anselm Clavé 0001 0031 C Josep Pijoan 0002 0004 C

Josep Anselm Clavé 0002 0008 C Josep Pla 0175 0183 D

Josep Anselm Clavé OOOOA OOOOC B Josep Pla 0001 0173 C

Josep Balari 0002 0018 C Josep Pla 0002 0020X C

Josep Balari OOOIX 0017 C Josep Pla 0022 0032 A

Josep Bertrand 0001 0019 B Josep Pla 0034 0180 C

Josep Bertrand 0002X 0002X B Josep Pla 0182 0188 D

Josep Canaleta 0001 0021 C Josep Puig i Esteve, pl. 0001 0001 C

Josep Canaleta 0002 0020 C Josep Rovira, pl. 0001 0015 D

Josep Carner, pg. 0027 0029 I Josep Rovira, pl. 0002 0016 D

Josep Carner, pg. 0033 0051P I Josep Samitier 0001 0009 C

Josep Carner, pg. 0029B 0031 A Josep Samitier 0002U 0014 C

Josep Carner, pg. 0026 0030 B Josep Sangenís 0001 0121 E

Josep Carner, pg. 0032X 0068 C Josep Sangenís 0002 0116 E

Josep Ciurana 0001 0049 C Josep Serrano 0001 0077 E

Josep Ciurana 0002 0050 C Josep Serrano 0002 00761 E

Josep Estalella 0001 0003 F Josep Soldevila 0001 0057 C

Josep Estalella 0002 0004 F Josep Soldevila 0002 0078 D

Josep Estivill 0001 0027 C Josep Solé i Barberà 0001 0011 F

Josep Estivill 0029 0039B B Josep Solé i Barberà 0002 0012 F

Josep Estivill 0041 0079 C Josep Sunyol i Garriga 0001 0009U A

Josep Estivill 0002 0022 C Josep Simyol i Garriga 0006 0014 B

Josep Estivill 0024 0042 B Josep Tarradellas, av. 0001 0139S B

Josep Estivill 0044 0076 C Josep Tarradellas, av. 0141 0161 A

Josep Ferrater i Móra 0001 0015X C Josep Tarradellas, av. 0002 0118 B

Josep Ferrater i Móra 0002 0010 C Josep Tarradellas, av. 0120 0140 A

Josep Finestres 0001 0027 D Josep Torres 0001 0027 C

Josep Finestres 0002 0022 D Josep Torres 0002 0028 C

Josep Garí 0001 0009 C Josep Yxart 0001 0007 E

Josep Gari 0002 0014 C Josep Yxart 0002 0006 E

Josep Iria i Bosch 0001 0011 A Josepa Massanés 0001 0039 D

Josep Iria i Bosch 0002 0018 B Josepa Massanes 0002 0036 D

Josep Jover 0001 0013 D Jota 0007 0129 C

Josep Jover 0002 0020 D Jota 0006 0150 C

Josep Llovera, ptge. 0001 0015 B Jovellanos 0001 0009 B

Josep Llovera, ptge. 0002 0008 B Jovellanos 0002 0008 B

Josep Maria de Sagarra 0001 0013 B Jttan Bravo 0001 0023 C

Josep Maria de Sagarra 0002 0010 B Juan Bravo 0002 0024 C

Josep Maria Florensa 0001 0007 C Juan de Àvila 0001 0009B C

Josep Maria Florensa 0002 0002 C Juan de Àvila 0002 0010 C

Josep Maria Folch i Torres, Juan de Garay 0001 0103 C

pl. 0001 OOOIX E Juan de Garay 0002 0118 C

Josep Maria Jujol 0001 0017 C Juan de Mena 0001 0031 D

Josep Maria Jujol 0002 0018 C Juan de Mena 0002 0010 C
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c Juan de Mena 0012 0012 D La Barcelonesa 0002X 0002X D

c Juan de Sada 0005 0061 C La Canadenca, ptge. 0001 0009 C

c Juan de Sada 0010 0050 C La Canadenca, ptge. 0002 0010 C

D Juan Gris 0001 0007 B La Davallada, P E 0001 0001 C

C Juan Oris 0002 0028 B La Rambla 0001 0049 B

C Juan Gris 0028B 0028B E La Rambla 0051 0135 A
C Juan Ramón Jiménez 0001 0007 D La Rambla 0002 0060 B

D Juan Ramón Jiménez 0002 0012 D La Rambla 0062 0142 A

D Juan Valera 0001 0009 E Laberint 0001 0007 C
C Juan Valera 0002 0010 E Laberint 0002 0010 C
c Jubany 0001 0021 D Labèmia 0001 0029B E

B Jubany 0002 0020 D Labèmia 0002 0028 E
D Judea 0001 0019 D Lafont 0001 0033 C
D Judea 0002 0008 C Lafont 0002 0034 C
C Judea 0010 0020 D Lafoija 0001 0109 B
C Judici 0001 0019 C Lafoija 0002 0146 B
D Judici 0002 0016 C Lagasca 0001 0005 D
C Jules Verne 0001 0023 B Lagasca 0002 0006 D
c Jules Verne 0002 0010 B Laietana, via 0001 0001 B
A Julià 0001 0035 D Laietana, via 0003 0071 A
C Julià 0002 0030 D Laietana, via 0002 0006 C
D Julià Portet 0001 0007 B Laietana, via 0008 0018 A
C Julià Portet 0002 0008 B Laietana, via 0020 0020 B
D Julià, ptge. 0001 0007 D Laietana, via 0022 0152 A
D Julià, ptge. 0002 0008 D Lamote de Grignon 0001 0017 C
C Júlia, via 0001 0209 B Lamote de Grignon 0002 0008 C
c Júlia, via 0002 0172 B Lancaster 0001 0019 D
E Julián Besteiro 0001 0015X D Lancaster 0002 0022 D
E Julián Besteiro 0002 0018 D Lanzarote 0001 0047 C
E Julián Romea 0001 0025 A Lanzarote 0002 0046 C
E Julián Romea 0002 0020 A Lanzarote C C C
C Juliana Morell, pl. 0001 0005 C Larrard 0001 0023 C
D Juliana Morell, pl. 0007 0007 F Larrard 0025 0061 D
F Juliana Morell, pl 0002 0004 C Larrard 0002 0018 C
F Juliana Morell, pl. 0006 0006 F Larrard 0020 0070 D
A Julio González, pl. 0001 0013 C L'Avançada 0001 0033 D
B Julio González, pl. 0002 0014 C Lázaro Cárdenas 0001 0011 C
B Juliol 0011 0035 C Lázaro Cárdenas 0002 0010 C
A Juliol 0004 0018 C Legalitat 0001 0095 C
B Junta de Comerç 0001 0025 C Legalitat 0002 0076 C
A Junta de Comerç 0002 0030 C Legazpi 0001 0013 D
C Jupí 0001 0003V C Legazpi 0002 0024 D
C Jupí 0002 0008 c Leiva 0001 0089 C
E Júpiter 0001 0023 D Leiva 0002 0096U C
E Júpiter 0002 0046 D León, ptge. 0001 0001 C
D Jumet 0001 0027 D León, ptge. 0011 0017 B
D K, Zona Franca 0013 0043U I León, ptge. 0002 0020 B
C K, Zona Franca 0002 0042 I León, ptge. 0001A OOOIA B
C Karl Marx, pl. 0002 0004 D León, ptge. 000 IB 0009 C
B Karl Marx, pl. 0006X 0006X F Leonardo Da Vinci, pl. 0001 0005 C
B Karl Marx, pl. 0006X 0006X F Leonardo Da Vinci, pl. 0002 0004 C
C Karl Marx, pl. 0007X 0007X F Leopoldo Alas 0001 0013 C
c Kobe, pl. 0001 0011 C Leopoldo Alas 0002 0014 C
c Kóbe, pl. 0002 0012 C Lepant 0121 0123 B
c Klein, ptge. 0001 0031 C Lepant 0125 0157 C
c Klein, ptge. 0002 0032 C Lepant 0159 0193 B
c L, Zona Franca 0001 0021 I Lepant 0195 0245 C
D L, Zona Franca 0002 0020 I Lepant 0247 0355 B
c La Barcelonesa 0001 0009 D
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Lepant 0148 0188 B Llança 0002 0060 C

Lepant 0260 0366 B Llàstics 0001 0015 D

Lepant 0368 0440 C Llàstics 0002 0024 D

Lepant 0188B 0258 C Llatzeret 0001 0035 C

Lepant, moll 0001 0001 I Llatzeret 0002 0036 C
Les Corts 0001 0023 B Llauder 0001 0007 A
Les Corts 0025 0033 A Llauder 0002 0006 A
Les Corts 0002 0046 B Llavallol, ptge. 0001 0025 C
Les Corts, pl. 0001 0009 B Llavallol, ptge. 0002 0016 C
Les Corts, pl. 0002 0008 B Llebre 0001 0003 B

Lesseps, pl. 0001 0021 B Llebre 0002 0004 B

Lesseps, pl. 0023 0023 C Llebrencs 0001 0017 D

Lesseps, pl. 0025 0033 B Llebrencs 0002 0026 D

Lesseps, pl. 0002 0022 B Lledó 0001 0017 C

Lesseps, pl. 0024 0024 C Lledó 0002 0010 C

Lesseps, pl. 0026 0032 B Lledoner 0001 001IX D

L'Havana, pl. 0001 0017 D Lledoner 0002 0020X D

L'Havana, pl. OOOOX 0022 D Lleialtat 0001 0009 E
Lilà 0001 0049 D Lleialtat 0002 0024 E
Lilà 0002 0054 D Lleida 0001 0065 B
Lima 0001 0029 D Lleida 0002 0032 C
Lima 0002 0034 C Lleida 0034 0048 B
Lincoln 0001 0057 B Llenega, camí 0003 0009 D
Lincoln 0002 0058 B Llenega, camí 0002 0028 D
Lírica 0001 0015 D Llenguadoc 0001 0097 C
Lírica 0002 0008X D Llenguadoc 0002 0118 C
Lisboa 0001 0067 C Lléo 0001 0021 C
Lisboa 0069 0077 E Lléo 0002 0028 C
Lisboa 0089 0139 E Lléo xni 0001 0045 C
Lisboa 0002 0128 C Lléo xni 0002 0038 C
Lisboa 0130 0148 D Lleona 0001 0013 C
Lisboa 0083X 0083X C Lleona 0002 0014 C

Litoral, av. 0045 0057 A Lleona 0001 01731 F

Litoral, av. 0059 0115 C Lleona 0002 0152 F

Litoral, av. 0002 0056 A Lletres 0001 0031 C

Litoral, av. 0058 0136 C Lletres 0002 0030 C
Liuva 0001 0069 C Llevant 0001 0003 c
Liuva 0002 0082 c Llevant 0002 0008 c
Llacuna 0001 0027 c Llevant, moll 0001 0005 1
Llacuna 0039 0059 c Llevant, moll 0002 0004 1
Llacuna 0061 0085 B Llevant, P E 0001 0005 c
Llactma 0087 0135 C Llevant, P E 0002 0002 c
Llacuna 0137 0161 A Llibertat 0001 0053 c
Llacuna 0163 0169 D Llibertat 0002 0060 c
Llactma 0035X 0035X C Llibertat, pl. 0001 0027 B
Llacuna 0002 0054 C Llibertat, pl. 0002 0026 B
Llacuna 0056 0086 B Llibertat Ròdenas, pl. 0001 0005 C
Llactma 0156 0176 D Llibertat Ròdenas, pl. 0002 0004 C
Llacuna 0086B 0154 C Llibreteria 0001 0023 B

Llacuna, ptge. 0011 0017 C Llibreteria 0002 0022 B

Llactma, ptge. 0014 0018 C Llibreteria, bda. 0001 0009 B
Llafranc 0001 0019 F Llibreteria, bda. 0002 0014 B
Llafranc 0002 0022 F Lliçà 0001 0051 F

Llagostera 0001 0033 D Lliçà 0002 0052 F

Llagostera 0002 0044 D Lliçà, camí 0001 0037 D

Llagut, pl. 0001 0001 C Lliçà, carm' 0002 0046 D

Llana, pl. 0001 0023 C Llicorella 0001 0009 D

Llana, pl. 0002 0024 C Llicorella 0002 0008 D

Llança 0001 0051 C Lligabosc 0001 0041 D
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Lligabosc 0002 0010 D Lluís Companys, pg. 0001 0021 C

Lligalbé, torrent 0007 0019 C Lluís Companys, pg. 0001 0021 C

Lligalbé, torrent 0002 0016 C Lluís Companys, pg. 0023 0023 A

Llinars dei Vallès 0001 0017 F Lluís Companys, pg. 0023 0023 A

Llinars del Vallès OOOOA 0014 F Lluís Companys, pg. 0025 0025 C

Lliri 0001 0009 C Lluís Companys, pg. 0002 0024 C

Lliri 0002 0006 C Lluís Companys, pg. 0002 0024 C

Llívia, ptge. 0001 0077 c Lluís Cutchet, ptge. 0001 0001 B

Llívia, ptge. 0002 0084 c Lluís Cutchet, ptge. OOOOG OOOOM B
Llobera 0001 0125 D Lluís Dalmau 0001 0005X D

Llobera 0002 0142 F Lluís Dalmau 0007 0033 F

Llobet 0001 0015 D Lluís Dalmau 0002 0006 D
Llobet 0002 0016U D Lluís Dalmau 0008 0080 F

Llobet i Vall Llosera 0001 0007B C Lluís el Piadós 0001 0011 C

Llobet i Vall Llosera 0009 0061 D Lluís el Piadós 0002 0010 c
Llobet i Vall Llosera 0002 0012 C Lluís Maria Vidal 0001 0101 E
Llobet i Vall Llosera 0014 0052 D Lluís Maria Vidal 0002 0106 E

Llobregat, ptge. 0001 0007 F Lluís Millet, pl. 0001 0003 A

Llobregat, ptge. 0002 0008 F Lluís Millet, pl. 0002 0002 A

Llobregós 0001 0101 C Lluís Muntadas 0001 0015 C

Llobregós 0103 0279 E Lluís Mimtadas 0002 0016 C

Llobregós 0002 0088 C Lluís Nicolau i d'Olwer 0001 0007 B

Llobregós 0090 0246 E Lluís Nicolau í d'Olwer 0002 0006 B

Llopis 0001 0017 F Lluís Pellicer, ptge. 0001 0027 B

Llopis 0002 0022X F Lluís Pellicer, ptge. 0002 0028 B

Llorac, ptge. 0001 0003 C Lluís Pericot 0001 0011 B

Llorac, ptge. 0002 0004 C Lluís Pericot 0002 0012 B

Llorca, pl. 0001 0005 F Lluís Sagnier 0001 0067 C

Llorca, pl. 0002 0004 F Lluís Sagnier 0002 0080 C
Llorens i Artigas 0001 0011 C Lluís Solé i Sabarís 0001 0009 C
Llorens i Artigas 0002 0012 C Lluís Solé i Sabarís 0002 0008 C

Llorens i Barba 0001 0073 c Lluís Vives 0001 0017 C

Llorens i Barba 0002 0094 c Lluís Vives 0002 0012 C

Llorer 0001 0015 c Lluïsa Vidal, ptge. 0001 0015 B
Llorer 0002 0018 c Lluïsa Vidal, ptge. OOOOA 0016 B
Lloret de Mar 0031 0033 c Llull 0001 0025 C
Lloret de Mar 0035 0041 D Llull 0027 0085 B
Lloret de Mar 0043 0093 E Llull 0087 0159 C
Lloret de Mar 0030 0034 C Llull 0161 0197 B

Lloret de Mar 0036 0046 D Llull 0199 0389 C

Lloret de Mar 0048 0098 E Llull 0391 0401 D
Llosa 0001 0031 F Llull 0411 0465 F
Llosa 0002 0014X F Llull 0002 0024 C
Lluc 0001 0015 C Llull 0026 0088 B
Lluc OOOOA 0016 C Llull 0090 0168 C

Llucieta Canyà, ptge. 0002 0012 D Llull 0170 0244 B

Lluçà 0001 0033 C Llull 0246 0428X C

Lluçà 0002 0062X C Llum, av. 0001 0059 C

Lluçanès 0001 0049 c Llima 0001 0031 C

Lluçanès 0002 0056 c Lluna 0002 0030 C

Llucena 0002 0008 D L'Observatori Fabra, ctra. 0001 0027 C

Llucmajor, pl. 0001 0001 D L'Observatori Fabra, ctra. 0002 0030 C

Llucmajor, pl. 0003 0009 B Logronyo 0001 0061B C

Llucmajor, pl. 0002 0010 B Logronyo 0002 0040 C

Llucmajor, pl. 0009B 0009B D Lohengrin 0001 0007 D
Lluís Bonifaç 0001 0015 D Lohengrin 0002 0010 D
Lluís Bonifaç 0002 0012 D Lola Anglada, pl. 0001 0003 D
Lluís Borrassà 0001 0025 F Lola Anglada, pl. 0002 0004X D
Lluís Borrassà 0002 0022 F Londres 0001 0111 B
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Londres 0002 0064 B Louis Braille 0005 0005 C
Londres 0066 0076 A Louis Braille 0002 0004 C
Londres 0078 0108 B Lucà 0001 0017 C

Longitudinal,!, Z Franca 0027 0083 E Lucà 0002 0018 C

Longitudinal 1, Z Franca 0002 0094 E Lucà, ptge. 0001 0021 C

Longitudinal 10, Zona Franc 0001 0007 E Lucà, ptge. 0002 0022 C

Longitudinal 10, Zona Franc 0002 0006 E Lugo 0001 0065 E

Longitudinal 10, Zona Franc 0046 0066 E Lugo 0002 0064 E

Longitudinal 11 0034 0160 E Lugo, ptge. 0001 0023 E

Longitudinal 2, Z Franca 0001 0015 E Lugo, ptge. 0002 0028 E

Longitudinal 2, Z Franca 0031 0031 E Luis Antúnez 0001 0023 B

Longitudinal 2, Z Franca 0032 0032 E Luis Antúnez 0002 0026 B

Longitudinal 3, Z Franca 0029 0083 E Luis Buñuel, pita 0001 0001 A

Longitudinal 3, Z Franca 0030 0030 E Luz Casanova 0001 0011 D

Longitudinal 3, Z Franca 0032 0094 E Luz Casanova 0002 0012 D

Longitudinal 4, Z Franca 0033 0033 E M Casablancas Joanico, pl. 0001 0003 C

Longitudinal 4, Z Franca 0012 0034 E M Casablancas Joanico, pl. 0002 0002 C

Longitudinal 5, Z Franca 0001 0155 E M, Zona Franca 0001 0011 I

Longitudinal 5, Z Franca 0032 0160 E M, Zona Franca 0002 0012 I

Longitudinal 5, Z Franca OlOA 0036 E Mañé i Flaquer 0001 0025 C

Longitudinal 6, Z Franca 0001 0117 E Mañé i Flaquer 0002 0034 C

Longitudinal 6, Z Franca 0002 0108 E Madame Butterfly 0001 0059 D

Longitudinal 7, Z Franca 0033 0157 E Madame Butterfly 0002 0056 D

Longitudinal 7, Z Franca 0034 0160 E Madoz, ptge. 0001 0005 C

Longitudinal 7, Z Franca OOIA 0023B E Madoz, ptge. 0002 0006 C

Longitudinal 7, Z Franca 002A 0024 E Madrazo 0001 0131 B

Longitudinal 8, Z Franca 0001 0115 E Madrazo 0002 0104 B

Longitudinal 8, Z Franca 0002 0056 E Madrazo 0106 0112 C

Longitudinal 9, Z Franca 0009 0013 E Madrazo 0114 0134 B

Longitudinal 9, Z Franca 0033 0157 E Madrazo 0131B 0147 C

Longitudinal 9, Z Franca 0008 0018 E Madrazo 0147B 0163 B

Longitudinal 9, Z Franca 0034 0160 E Madrid, av. 0001 0217 B

Lope de Vega 0001 0039 C Madrid, av. 0002 0222 B

Lope de Vega 0041 0059 B Madriguera 0001 0047 E

Lope de Vega 0061 0165 C Madriguera 0002 0046 E

Lope de Vega 0209 0309X D Madrona Piera, ptge. 0001 0013 C

Lope de Vega 0002 0160 C Madrona Piera, ptge. 0002 0022 C

Lope de Vega 0214 0316U D Madrona Prat, ptge. 0001 0037 c

López Catalán 0001 0007 D Madrona Prat, ptge. 0002 0022 c

López Catalán 0002 0008 D Maduixer 0001 0049 c

Lorda 0001 0001 E Maduixer 0002 0034 c

Lorda 0003 0021 E Maestrat 0001 0003 D

Lorda 0002 0036 E Maestrat 0002 0004 D

Lorda OOOIA OOOIE D Maestrat, P E, trav. 0001 0003 C

Lorena 0001 0109E D Maestrat, P E, trav. 0002 0004 C

Lorena 0002 0034 C MagaMes 0001 0065 D

Lorenzale 0001 0025 D Magalháes 0067 0085 C

Lorenzale 0002 0028 D MagaMes 0002 0060 D

Loreto 0001 0029 B MagaMes 0062 0068E C

Loreto 0031 0049 A Magarola, ptge. 0001 0007 B

Loreto 0002 0036 B Magarola, ptge. 0002 0008Z B

Loreto 0038 0056 A Magatzems 0001 0021 C

Los Ángeles 0001 0019 B Magatzems 0002 0022 C

Los Ángeles 0002 0036 B Magdalena Giralt, ptge. 0001 0003 D

Los Arcos, P E 0001 0011 C Magdalena Giralt, ptge. 0002 0006 D

Los Caballeros, P E 0001 0015 C Magdalenes 0001 0031 B

Los Caballeros, P E 0002 0016 C Magdalenes 0002 0014 B

Lotus 0001 0003 D Magraner, ptge. 0001 0001 D

Lotus 0002 0004 D Magraner, ptge. 0002 0002 D
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Maignon 0001 0053 C Mandri 0002 0068 B

Maignon 0002 0054 C Manelic 0001 0013 D

Maignon 0054X 0054X B Manelic 0002 0012 D

Maiol, ptge. 0001 0027 C Manigua 0001 0049 C

Maiol, ptge. 0002 0020 C Manigua 0002 0066U C

Major de Can Caralleu 0001 0031 D Manila 0039 0069 C

Major de Can Caralleu 0002 0026 D Manila 0038 0064 C

Major de Can Caralleu OOOOA OOOOH C Manlleu 0001 0009 D

Major de Mercabama 0001 0131 E Manlleu 0002 0018 D

Major de Mercabama 0002 0134 E Manlleu, ptge. 0001 0009 D

Major de Nou Barris, pi. 0001 0001 D Manlleu, ptge. 0002 0010 D

Major de Nou Barris, pl. 0002 0002 D Manresa 0001 0009 C

Major de Sarrià 0001 0101 B Manresa 0002 0008 C

Major de Sarrià 0103 0193X C Manrique de Lara 0001 0013 C

Major dt Sarrià 0002 0112 B Manrique de Lara 0002 0012 C

Major de Sarrià 0114 0242 C Manso 0001 0057 C

Major del Rectoret 0001 0185 D Manso 0002 0078 C

Major del Rectoret 0002 0188 D Mantega, torrent 0001 0011 C

Malacca, ptge. 0001 0019 I Mantega, torrent 0002 0018 C

Malacca, ptge. 0002 0020 I Manuel Ainaud, pl. 0001 0011 F
Maladeta 0001 0095 C Manuel Ainaud, pl. 0002 0010 F
Maladeta 0002 0074 C Manuel Angelón 0001 0019 B
Maladeta 0076 0114 D Manuel Angelón 0002 0028 B
Malats 0001 0085 C Manuel Amús 0001 OlOlV C
Malats 0002 0120 C Manuel Amús 0002 0100 C
Malcuinat 0001 0003 C Manuel Azaña, av. 0002 0006 A
Malcuinat 0002 0004 C Manuel Azaña, av. 0001 0003 A

Malet, ptge. 0001 0013B C Manuel Ballbé 0001 0017 B

Malet, ptge. 0002 0022 C Manuel Ballbé OOOOF 0020 B

Malgrat 0025 0101 c Manuel Corachan, pl. 0001 0005 C

Malgrat 0028 0130 c Manuel Corachan, pl. 0002 0006 C

Mallart, ptge. 0001 0023 c Manuel de Falla 0001 0035 C

Mallofré, ptge. 0001 0003 c Manuel de Falla 0002 0042 C

Mallofré, ptge. 0002 0004 c Manuel Girona, pg. 0001 0077S B
Mallorca 0001 0023 B Manuel Girona, pg. 0002 0088 B
Mallorca 0025 0095 C Manuel Ramon 0001 00051 C
Mallorca 0097 0229 B Manuel Ramon 0002 0006 C
Mallorca 0231 0299 A Manuel Ribé, pita. 0001 0005 C
Mallorca 0301 0609 B Manuel Ribé, pita. 0002 0004 C
Mallorca 0611 0677 C Manuel Sanchís i Guamer 0001 0009 D
Mallorca 0002 0030U B Manuel Sanchís i Guamer 0002 0016 D
Mallorca 0044 0098 C Manuel Sanchís i Guamer A 5B D
Mallorca 0100 0222 B Manuel Sancho 0001 0017 C
Mallorca 0224 0292 A Manuel Sancho 0002 0016 C
Mallorca 0294 0330 B Manuel Sancho, ptge. 0001 0009 C
Mallorca 0332 0336 A Manuel Sancho, ptge. 0002 0010 C
Mallorca 0338 0620 B Manuel Torrente, pl. 0001 0001 C
Mallorca 0622 0678 C Manufactures, ptge. 0003 0003 C
Malnom 0007 0013 C Manufactmres, ptge. 0004 0004 C
Malnom 0002 0006 C Manxa 0001 0017 E

Maluquer, ptge. 0001 0023 C Manxa 0002 0022 E

Maluquer, ptge. 0002 0022 C Manzanares 0001 0025 D
Malva 0001 0015 D Manzanares 0002 0028 D
Malva 0002 00281 D Mañé i Flaquer, pl. 0001 0009 B
Manacor 0001 0043 C Mañé i Flaquer, pl. 0002 0010 B
Manacor 0002 0052 C Maó 0001 0027 C
Mandoni 0001 0017 C Maó 0002 0028 C
Mandoni 0002 0016 C Maquinista 0001 0037 C
Mandri 0001 0073 B Maquinista 0002 0066 C
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Mar 0001 0133 C Mare de Déu del Remei 0001 0055 C
Mar 0002 0146 C Mare de Déu del Remei 0002 0048 C
Mar Bella, esp 0001 0001 I Mare de Déu del Carmel 0001 0027 C
Mar Bella, ptja 01 OOP 0104P c Mare de Déu del Carmel 0002 0022 C
Mar Groga 0001 0079 I Mare de Déu del Coll 0001 0011 D
Mar Groga 0028 0036 I Mare de Déu del Coll 0013 0099 C

Mar, pl. 0001 0007 c Mare de Déu del Coll 0101 0139 D

Mar, pl. 0002 0006 c Mare de Déu del Coll 0002 0130 D

Mar, pl. 0008 0008 I Mare de Déu del Coll, pg. 0001 0089U D
Mar Roja 0021 0079 I Mare de Déu del Coll, pg. 0091 0209 E
Mar Roja 0022 0080 I Mare de Déu del Coll, pg. 0002 0154 D
Maracaibo 0001 0029 D Mare de Déu del Coll, pg. 0156 0260 E
Maracaibo 0002 0038 D Mare de Déu dels Àngels 0001 0101 E

Maragall, pg. 0001 0045 B Mare de Déu dels Àngels 0002 0106 E

Maragall, pg. 0047 0113 C Mare de Déu dels Reis 0001 0011 D

Maragall, pg. 0115 0427 B Mare de Déu dels Reis 0002 0012B D

Maragall, pg. 0002 0412 B Mare Déu de la Mercè 0001 0123 C

Maragall, pl. 0001 0005 B Mare Déu de Montserrat, av. 0002 0076 B

Maragall, pl. 0007 0009 C Mare Déu de Montserrat, av. 0001 0087B B

Maragall, pl. 0011 0023 B Mare Déu de Montserrat, av. 0089 0151 C

Maragall, pl. 0025 0025 C Mare Déu de Montserrat, av. 0153 0271 B

Maragall, pl. 0002 0004 B Mare Déu de Montserrat, av. 0078 0138 C

Maragall, pl. 0006 0008 C Mare Déu de Montserrat, av. 0140 0288 B

Maragall, pl. 0010 0022 B Mare Déu dels Desemparats 0001 0025 C

Maragall, pl. 0024 0024 C Mare Déu dels Desemparats 0002 0018 C
Marbre 0001 0013 F Mare Déu Lorda (Pedralbes) 0001 0017 C
Marbre 0002 0014 F Mare Déu Lorda (Pedralbes) 0002 0016 D
Marc Aureli 0001 0035 B Mare Déu Lorda (Trinitat) 0001 0091 E
Marc Aureli 0002 0044 B Mare Déu Lorda (Trinitat) 0002 0102 E

Marçà 0001 0009B F Mare Déu Pilar (C Vella) 0001 0021 C

Marçà 0002 0012 F Mare Déu Pilar (C Vella) 0002 0028 C
Marcel·lí 0001 0013 C Mare Déu Pilar (Carmel) 0001 0061 c
Marcel·lí 0002 0020 C Mare Déu Pilar (Carmel) OOOOA 0054 c

Marcel·lí, riera 0001 0039 C Mare Eterna 0001 0063 F

Marcel·lí, riera 0002 0034 C Mare Eterna 0002 0074 F

Marco Polo 0001 0035 D Maresme 0019 0157 C
Marco Polo 0002 0032 D Maresme 0159 0175 D
Marconi 0001 0005 B Maresme 0177 0201 C

Marcús, pita 0001 0003 C Maresme 0203 0295X D

Marcús, pita 0004 0008 C Maresme 0024 0176 D

Mare de Déu de Gràcia 0001 0011 B Maresme 0178 0178 C

Mare de Déu de Gràcia 0002 0028 B Maresme 0180 0190 D
Mare de Déu de la Pau, pl. 0001 0017 C Maresme 0192 0208 C
Mare de Déu de la Pau, pl. 0002 0018 C Maresme 0210 0324 D
Mare de Déu de la Salut 0001 0097 C Margalló 0001 0023X D

Mare de Déu de la Salut 0002 0096 C Margalló 0002 0030 D
Mare de Déu de les Neus 0001 0049 C Margarida Fort, pl. 0001 0001 E
Mare de Déu de les Neus 0002 0072 C Margarida Xirgu, pl. 0001 0009 C

Mare de Déu de Lorda, av. 0001 0037 C Margarida Xirgu, pl. 0002 0012 C

Mare de Déu de Lorda, av. 0002 0016 D Margarit 0001 0057 D

Mare de Déu de Lorda, av. 0016X 0038U C Margarit 0059 0093 C

Mare de Déu de Lorda, camí 0002 0004 D Margarit 0002 0074 D
Mare de Déu de Núria 0001 0047 C Margarit 0076 0116 C

Mare de Déu de Núria 0002 0056 C Margenat 0001 0103 C

Mare de Déu de Port 0001 OIOIR D Margenat 0002 0100 C

Mare de Déu de Port 0103 0113 I Marí 0001 0073 D

Mare de Déu de Port 0115 0415 C Marí 0002 0074 D

Mare de Déu de Port 0002 00381 I Marí, ptge. 0001 0011 C

Mare de Déu de Port 0040 0350 c Marí, ptge. 0002 0012 C
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Maria 0001 0011 C Marina 0344 0358 B
Maria 0002 0014 C Marina 0360 0382 C
Marià Aguiló 0001 0139 B Marina 0018S 0100 B
Marià Aguiló 0002 01281 B Marina, moll 0001 0015 A
Marià Aguiló 0130 0132 C Marina, moll 0002 0014 A
Marià Aguiló 0134 0146 B Marina, pas 0001 0009 C
Maria Àngels Rivas, ptge. 0001 0007 C Marina, pas 0002 0008 C
Maria Àngels Rivas, ptge. 0002 0008 C Marina, ptge. 0033 0061 c
Maria Antonia Salvà, pl. OOOlX OOOlX D Marina, ptge. 0032 0040 c
Maria Aurèlia Capmany 0001 0015 C Marinada 0001 0003 c
Maria Aurèlia Capmany 0002 0024 C Marinada 0002 0004 c
Maria Auxiliadora 0001 0029 C Marine, ptge. 0001 0003 c
Maria Auxiliadora 0002 0026 C Marine, ptge. 0002 0004 c
Maria Barrientos 0001 0025 C Mariner, ptge. 0001 0017 c
Maria Barrientos 0002 0022 C Mariner, ptge. 0002 0026 c
Marià Brossa, pl. 0001 0021 C Mariners 0001 0021 c
Marià Brossa, pl. 0002 0022 C Mariners 0002 0022 c
Marià Cubí 0001 0209 B Marítim Barceloneta, pg. 0001 0035 c
Marià Cubí 0002 0196 B Marítim Barceloneta, pg. 0037 006 IS A
Marià Lav.èmia 0001 00611 E Marítim Barceloneta, pg. 0002 0016 c
Marià Lav.èmia 0002 0060 E Marítim Barceloneta, pg. 0018 0044 B
Maria Llimona, ptge. 0001 0045B C Marítim Barceloneta, pg. OOOOA 0006 C
Maria Llimona, ptge. 0002 0046B C Marítim de la Mar Bella, pg. 0105 0143 C
Maria Montessori 0001 0003 c Marítim de la Mar Bella, pg. 0104 0142 C
Maria Montessori 0002X 0002X c Marítim de Nova Icària, pg. 0069 0083 A
Maria Paretas 0001 0001 c Marítim de Nova Icària, pg. 0060 0078 B
Maria Paretas 0002 0006 c Marítim del Bogatell, pg. 0085 0103 C
Maria Reina 0001 0007 D Marítim del Bogatell, pg. 0080 0102 B
Maria Reina 0002 0008B D Marítim del Port Olímpic, pg. 0063 0067 A
Maria Victòria 0001 0023 C Marítim del Port Olímpic, pg. 0046 0058 A
Maria Victòria 0002 0020 C Marlet 0001 0005 C
Mariana Pineda 0001 0005 C Marlet 0002 0004 c
Mariana Pineda 0002 0010 C Marmella 0001 0031 c
Marianao 0001 0019 D Marmella 0002 0018 c
Marianao 0002 0012 C Mame 0001 0027 D
Marianao 0014 0026 D Mame 0002 0014S D
Marie Curie 0001 0023 D Marquès de Barberà 0001 0031 C
Marie Curie 0004X 0026 D Marquès de Barberà 0033 0039 E

Marimon, ptge. 0001 0027 A Marquès de Barberà 0002 0018 C

Marimon, ptge. 0002 0026 A Marquès de Barberà 0020 0032 E
Marín 0001 0027X D Marquès de Campo Sagrado 0001 0035 C
Marín 0002 0036 D Marquès de Campo Sagrado 0002 0032 C
Marina 0001 0021 A Marquès de Castellbell, av. 0001 0035 c
Marina 0023 0035 B Marquès de Castellbell, av. 0002 0032 c
Marina 0037 0051 C Marquès de Castellbell, ptge. 0001 0005 c
Marina 0053 0119 B Marquès de Castellbell, ptge. 0002 0004 c
Marina 0121 0151 C Marquès de Foronda 0001 0039 c
Marina 0153 0167 B Marquès de Foronda 0002 0052 c
Marina 0169 0251 C Marquès de Foronda, pl. 0001 0005 c
Marina 0253 0253 B Marquès de Foronda, pl. 0002 0004 c
Marina 0255 0351 C Marquès de la Mina 0001 0021 c
Marina 0002 0018 A Marquès de la Mina 0002 0010 c
Marina 0102 0116 C Marquès de la Quadra 0001 0011 c
Marina 0118 0124 B Marquès de la Quadra 0002 0008 c
Marina 0126 0160 C Marquès de Lamadrid 0001 0007 c
Marina 0162 0196 B Marquès de Lamadrid 0002 0010 c
Marina 0198 0264 C Marquès de l'Argentera, av. 0001 OOOIB A
Marina 0266 0280X B Marquès de l'Argentera, av. 0003 0011 c
Marina 0282 0342 C Marquès de l'Argentera, av. 0013 0027 B
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Marquès de l'Argentera, av. 0002 0004 A Martinica, ptge. 0002 0020 I

Marquès de l'Argentera, av. 0006 0022X C Martorell i Peña 0001 0027X C

Marquès de Mulhacén 0001 0057 B Martorell i Peña 0002 0022 c

Marquès de Mulhacén 0001 0057 B Martorelles 0001 0065B F

Marquès de Mulhacén 0002 0020 B Martorelles 0002 0050 F

Marquès de Mulhacén 0002 0020 B Martras, ptge. 0001 00291 E

Marquès de Mulhacén 0022 0034 A Martras, ptge. 0002 0024 E

Marquès de Mulhacén 0022 0034 A Martras, ptge. 0026 0026 D

Marquès de Mulhacén 0036 0042X B Mas Casanovas 0001 0071X C

Marquès de Santa Ana 0001 0011 B Mas Casanovas 0002 0090 C

Marquès de Santa Ana 0002 0016 C Mas de Roda, ptge. 0001 0041 C

Marquès de Santillana 0001 0019 C Mas de Roda, ptge. 0002 0036 C

Marquès de Santillana 0002 0020 C Mas Duran 0001 0075 D

Marquès de Sentmenat 0001 0099X B Mas Duran 0002 0082 D

Marquès de Sentmenat 0002 0094 B Mas Guimbau, camí 0001 0057 D

Marquès Santa Isabel, ptge. 0001 0027 C Mas Guimbau, camí 0002 0068 D

Marquesa 0001 0007 A Mas Pujol 0001 0023 D

Marquesa 0009 0009 C Mas Pujol 0002 0020 D

Marquesa 0011 0013 A Mas Sauró 0015 0015 D

Marquesa 0002 0012 C Mas Sauró, camí 0001 0083B D

Marquesa Caldes Montbui 0001 0047 C Mas Sauró, camí 0002 0040 D

Marquesa Caldes Montbui 0002 0054 c Mas Yebra 0001 0015 C

Marquesa de Vilallonga 0001 0061 c Mas Yebra 0002 0010 C

Marquesa de Vilallonga 0002 0062 c Masadas, pl. 0001 0007 C

Marquet 0001 0007 c Masadas, pl. 0002 0006 C

Marquet 0002 0006 c Mascaró 0001 0075 C

Marquilles, pl. 0001 0001 D Mascaró 0002 0072 C

Marquilles, pl. 0003 0007 C Masnou 0001 0011 D

Marquilles, pl. 0004 0008 C Masnou 0013 0047 C

Marroc 0001 0221 C Masnou 0002 0032 C

Marroc 0223 0241 D Masó 0001 0015B F

Marroc 0214 0234 D Masoliver, ptge. 0001 0033 C

Marroc 0004X 0212U C Masoliver, ptge. 0002 0044 C

Marsala 0001 0007 F Maspons 0001 0015 c

Marsala 0002 0010 F Maspons 0002 0028 c

Marsans i Rof 0001 0031 D Maspons i Labrós 0001 0029 c

Marsans i Rof 0002 0040 D Maspons i Labrós 0002 0026 c

Mart, ptge. 0001 0011 D Masquefa 0001 0009 D

Mart, ptge. 0002 0010 D Masquefa 0002 0010 D

Martí 0001 0143 C Masriera 0001 0005 D

Martí 0002 0146 C Masriera 0002 0010 D

Martí Codolar, av. 0001 0025 C Massaguer de Pallars, ptge. 0001 OOllB C

Martí Codolar, av. 0002 0026 C Massaguer, ptge. 0001 0011 C

Martí i Alsina 0001 0029 E Massaguer, ptge. 0002 0014 C

Marti i Alsina 0002 0030 E Massanet 0001 0007 C

Marti i Franquès 0001 0011 C Massanet 0002 0012 C

Marti i Franquès 0002 0012 C Massens 0001 0083 C

Martí i Julià 0001 0015 B Massens 0002 0084 C

Martí i Julià 0002 0016 B Mata 0001 0021 C

Martí Llauradó, pl. 0001 0003 C Mata 0002 0034 C

Martí Llauradó, pl. 0002 0002 C Matadepera 0001 0021 E

Martí Molins 0001 0047 C Matadepera 0002 0010 C

Martí Molins 0002 0078 C Matadepera 0012 0016 E

Martin Luther King 0021 0041 C Matagalls 0001 0011 C

Martin Luther King 0065 0065 C Matagalls 0002 0016 C

Martina Castells, pita. 0001 0001 C Matagalls, esc 0001 0007 F

Martínez de la Rosa 0001 0073 C Matagalls, esc 0002 0008 F

Martínez de la Rosa 0002 0068 C Matamala 0005 0025 F

Martinica, ptge. 0001 0019 1 Matamala 0006 0026 F
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Matanzas 0001 0057A C Menorca 0001 0065X C
Matanzas 0002 0064 C Menorca 0002 0062U D

Mataró, ctra. 0001 0007 D Menorca 0064 0132 C

Mataró, ctra. 0002 0010 C Menorca 0226 0228 D

Matemàtiques, pi. 0001 0003 C Menorca 0003A 0003C F

Matemàtiques, pi. 0002 0002 C Menta 0001 0055 D
Matemitat 0001 0025 B Menta 0002 0048 D
Maternitat 0002 0030 C Mercadal, pl. 0001 0041 C
Matemitat d'Elna 0007X 0007X C Mercadal, pl. 0002 0040 C
Matemitat d'Elna 0002 0018 C Mercader, ptge. 0001 0017 A
Mateu 0001 0023 C Mercader, ptge. 0002 0020 A
Mateu 0002 0024 C Mercaders 0001 0035 C
Mateu Ferran 0001 0007 C Mercaders 0002 0028 c
Mateu Ferran 0002 0008 C Mercaders 0030 0036 A
Matilde 0001 0011 C Mercaders 0038 0042 C
Matilde 0002 0010 C Mercaders, P E 0003 0011 C
Matilde Díez 0001 0019 B Mercaders, P E 0004 0012 C
Matilde Díez 0002 0018 B Mercantil, ptge. 0001 0003 B
Maurici Serrahima 0001 0035 C Mercantil, ptge. 0002 0004 B
Maurici Serrahima 0002 0028 C Mercat 0001 0021 C
Maurici Vilomara 0001 0079 C Mercat 0002 0016 C
Maurici Vilomara 0097 0131 E Mercat, bda. 0001 0013 C
Maurici Vilomara 0002 0094 C Mercat, bda. 0002 0012 C
Maurici Vilomara 0096 0138 E Mercat, pl. 0001 0025 C

Mayor, P E, pl. 0001 0019 C Mercat, pl. 0002 0026 C

Mayor, P E, pl. 0002 0020 C Mercat, ptge. 0001 0003 B

Mayor Zona Franca 0019 0041 E Mercat, ptge. 0002 0016 B

Mayor Zona Franca 0020 0044 E Mercè 0001 0035 C
Mecànica 0001 0021 D Mercè 0002 0046 C
Mecànica 0002 0026 D Mercè Capsir, pl. OOOlX OOOlX D
Mecànica I 0022 D Mercè, pl. 0001 0003 C
Medes 0001 0021 D Mercè, pl. 0002 0004 C
Medes 0002 0014 C Mercè Rodoreda OOOlX 0013 C
Mediona 0001 0049 D Mercè Rodoreda 0002 0014 C
Mediona 0002 0028 D Mercedes 0001 0019 D
Mediterrània 0001 0015 C Mercedes 0002 0018 D
Mediterrània 0002 0020 C Mercedes 0020 0022 C
Meer 0023 0057B C Mercedes, ptge. 0001 0023 C
Meer 0022 0062 C Mercedes, ptge. 0002 0016 D

Mejía Lequerica 0001 0055 C Mercedes, rbla. 0001 0003 C

Mejía Lequerica 0002 0048 B Mercedes, rbla. 0005 0023 D
Melbourne 0001 0035 B Mercedes, rbla. 0002 0026 D
Melboume 0002 0032 B Mercuri 0001 0031 C
Melcior de Palau 0001 0161 C Mercuri 0002 0022 C
Melcior de Palau 0002 0148 C Mercuri 0024 0034U D
Melilla 0001 0009 C Mérida 0001 0023 D
Melilla 0002 0010 C Mérida 0002 0022 D

Melis, torrent 0001 0025 C Meridiana, av. 0001 0117 B

Melis, torrent 0002 0020 C Meridiana, av. 0119 0387 B
Mendel 0001 0005 C Meridiana, av. 0389 0575 D
Mendel 0002 0012 C Meridiana, av. 0585X 0635X F
Méndez Núñez 0001 0019 C Meridiana, av. 0002 0028 B
Méndez Nuez 0002 0018 C Meridiana, av. 0030 0080 C
Méndez Vigo, ptge. 0001 0009 A Meridiana, av. 0082 0332 B
Méndez Vigo, ptge. 0002 0010 A Meridiana, av. 0334 0372 A
Menéndez y Pelayo 0002 0010 C Meridiana, av. 0374 0390 B
Menéndez y Pelayo OOIS OOIS C Meridiana, av. 0392 0606 C
Menor de Sarrià 0001 0009 C Meridiana, av. 0612 0660 D
Menor de Sarrià 0002 0008 C Meridiana, av. 0662 0756 E
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Meridiana, av. 0117B 0117B C Mina 0001 0003 C
Meridional 0001 0019 D Mina de la Ciutat 0001 0105 F
Meridional 0002 0034 D Mina de la Ciutat 0002 0110 F
Messina (Provisional), ptge. 0002 0020 I Mineria 0001 0007 B
Messina (Provisional), ptge. 0001 0019 I Mineria 0009 0071X C

Mestral, moll 0001 0047 A Mineria 0002 0078X C

Mestral, moll 0002 0046 A Minerva 0001 0023 B

Mestrança 0021 0061 C Minerva 0002 0014 B

Mestrança 0024 0064 C Minici Natal, pg. 0001 0025 C
Mestre Alfonso 0007 0071 F Miníci Natal, pg. 0002 0024 C

Mestre Alfonso 0072 0072 F Ministral, ptge. 0001 0005 D
Mestre Aloi 0001 0013 F Ministral, ptge. 0002 0006 D
Mestre Aloi 0002 0014 F Miquel Àngel 0001 0115 C

Mestre Dalmau 0001 0031 E Miquel Àngel 0002 0120 C

Mestre Dalmau 0002 0030 E Miquel Bleach 0001 0031 D
Mestre Nicolau 0001 0027 B Miquel Bleach 0002 0040 D
Mestre Nicolau 0002 0020 B Miquel Boera 0001 0013 C

Mestre Serradesanferm 0001 0013 C Miquel Boera 0002 0020 C

Mestre Serradesanferm 0002 0006 C Miquel dels Sants Oliver 0001 0019X C

Mestres Casals Martorell 0001 0027 D Miquel dels Sants Oliver 0002 0012 C

Mestres Casals Martorell 0002 0026 D Miquel Ferrà 0001 0005 C

Metal·lúrgia 0002 0070 C Miquel Ferrà 0002 0006 C

Metges 0001 0001 D Miquel i Badia 0001 0021 C

Metges 0003X 0007X D Miquel i Badia 0002 0014 C

Metges 0002 0020 D Miquel Fallés, pita 0001 0001 E

Mèxic 0001 0027 C Mir 0001 0045 C
Mèxic 0002 0046U C Mir 0002 0044 C
Miño 0001 0025 C Mir Geribert 0001 0011 D
Miño 0002 0016 C Mir Geribert 0002 0018 D

Mig de Can Balasch, camí 0001 0007B D Miracle 0001 0057 C

Mig de Can Balasch, camí 0009 0011 C Miracle 0002 0052 C

Mig de Can Balasch, camí 0013 0037 D Mirador Palau Nacional 0001 0019 C

Mig de Can Balasch, camí 0002 0034 D Mirador Palau Nacional 0002 0014 C

Mig de Can Clos, pl. 0001 0013 F Mirall de Pedralbes, pl. 0001 0001 B

Mig de Can Clos, pl. 0002 0012 F Mirallers 0001 0015 C

Mig del Turó, ptge. 0019 0019B D Mirallers 0002 0018 C

Mig del Turó, ptge. 0028 0032 D Miramar, av. 0001 0073 C

Migdia, pg. 0147 0207 C Miramar, av. 0002 0076 C

Migdia, pg. 0156 0210 C Miramar, ctra. 0001 0039 C

Miguel de Unamuno, pl. 0001 0009 D Miramar, ctra. 0002 0044 C

Miguel de Unamuno, pl. 0002 0010 D Miramar, pg. 0001 0037 C

Miguel Hernández 0001 0049X D Miramar, pg. 0002 0026 C

Miguel Hernández 0002 0032 D Miravet 0001 0033 F

Mil Vuit Cents, ptge. 0007 0007 C Mireia 0001 0077 E

Mil Vuit Cents, ptge. 0008 0008 C Mireia 0002 0082 E

Milà i Fontanals 0001 0061 C Miret i Sans 0001 0015 B

Milà i Fontanals 0002 0090 C Miret i Sans 0017 0071 C

Milanesat 0001 0015 C Miret i Sans 0002 0016 B

Milanesat 0017 0041 B Miret i Sans 0018 0068 C

Milanesat 0002 0024 C Misser Ferrer 0001 0005 B

Milanesat 0026 0050 B Misser Ferrer 0002 0004 B

Milans 0001 0009 C Mistral, av. 0001 0099S B

Milans 0002 0004 C Mistral, av. 0002 0068 B

Milton 0001 0003 B Moçambic, ptge. 0001 0005 I

Milton 0002 0004 B Moçambic, ptge. 0002 0006 1

Mímica 0001 0015 D Modernitat, pl. 0001 0007 D

Mímica 0002 0010 D Modernitat, pl. 0002 0008 D

Mimoses 0001 0011 C Modest Urgell 0001 0037 C

Mimoses 0002 0012 C Modest Urgell 0002 0042 C
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Modolell 0001 0007 B Mont Ral 0015 0067 E

Modolell 0009 0017 C Mont Ral 0002X 0060X F
Modolell 0019 0067 B Mont Roig 0001 0017 B
Modolell 0002 0026 C Mont Roig 0002 0020 B
Modolell 0028 0080 B Mont Ros 0001 0009 D

Mogent 0001 0023 D Mont Ros 0002 0010 D

Mogent 0002 0038 D Montagut 0001 0019 F
Moià 0001 0015 A Montagut 0002 0020 F
Moià 0002 0020 A Móntalegre OOOIX 0009 C
Moianès 0001 0027 B Montalegre 0002 0010 C
Moianès 0029 0085 C Montanyans 0001 0009 D
Moianès 0002 0042 B Montanyans 0002 0012 D
Moianès 0044 0082 C Montanyans, av. 0001 0045 C
Moles 0001 0035 B Montanyans, av. 0002 0050 C
Moles 0002 0038 B Montbau, pla 0001 0011 D
Molí 0001 0075 D Montbau, pla 0002 0010 D
Molí OOOOA 0116X D Montcada 0001 0033 B
Molí de Vallvidrera, camí 0001 0019 D Montcada 0002 0022 B
Molí de Vallvidrera, camí 0002 0020 D Montcada, pita 0001 0011 B
Molina, pl. 0001 0007 A Montcada, pita 0002 0014 B
Molina, pl. 0002 0008 A Montclar 0001 0025 C
Moliné 0001 0009 B Montclar 0002 0028 C
Moliné 0002 0008 B Montclar, esc 0001 0001 C
Molins de Rei, ctra. 0008 0066 C Montclar, esc 0002 0004 C
Molist 0001 0019 D Montecassino 0001 0009 B
Molist 0021 0025 C Montecassino 0002 0006 B
Molist 0002 0030 C Monterols 0001 0027 C
Mollerussa 0001 0021 F Monterols 0002 0028 C
Mollerussa 0023 0085 C Monterrey, pl. 0001 0001 D
Mollerussa 0002 0076 F Montevideo 0001 0013 C
Mollerussa OOOOA OOOOG C Montevideo 0002 0044 C
Mònec 0001 0025 C Montevideo 0013B 0053 D
Mònec 0002 0024 c Montfar 0001 0003 D
Moneders 0001 0015 c Montfar 0005 0019 C
Moneders 0002 0016 c Montfar 0002 0010 C

Monegal 0001 0009 c Montfar 0012 0030 D

Monegal 0002 0014 c Montjuïc, pg. 0050 0076 C
Monestir 0001 0027 c Montjuïc, ctra. 0001 0069 C
Monestir 0002 0030 c Montjuïc, ctra. 0004 0068 C

Monestir, bda. 0001 0015 c Montjuïc del Bisbe 0001 0005 B

Monestir, bda. 0002 0012 c Montjuïc del Bisbe 0002 0006 B

Monestir, pl. 0001 0007 c Montjuïc del Carme 0001 0007 C

Monestir, pl. 0002 0006 c Montjuïc del Carme 0002 0006 C

Monges 0001 0081 c Montjuïc, pg. 0001 0099 C

Monges 0002 0080 c Montjuïc, pg. 0002 0028 C

Monges, riera OOOOA OOOOA c Montjuïc, pg. 0030 0048 D
Monistrol 0001 0039 c Montmajor 0001 0033 C
Monistrol 0002 0038 c Montmajor 0002 0030 c

Monjo 0001 0021 c Montmany 0001 0063 c

Monjo 0002 0022 c Montmany 0002 0070 c
Monlau 0001 0053 c Monmegre 0001 0049 c
Monlau 0002 0094 c Montnegre 0002 0054 c

Mons, pl. 0001 0007 D Montornès 0001 0047 D

Mons, pl. 0002 0006 D Montornès 0002 0034 D
Mont de Pietat, ptge. 0001 0003 c Montornès, ptge. 0001 0021 D
Mont de Pietat, ptge. 0002 0004 c Montornès, ptge. 0002 0026 D
Mont d'Orsà 0001 0065 c Montpeller 0001 0053 C
Mont d'Orsà 0002 0068 c Montpeller 0002 0064 C
Mont Ral 0001 0013 F Montsant 0001 0021 C
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Montsant 0023 0053 F Mossèn Epifeni Lorda 0001 0019X E
Montsant 0028 0036 F Mossèn Epifani Lorda 0002 0022 E
Montsant 0018B 0026 D Mossèn Ferran Palau, pl. 0001 0003 D
Montsec 0001 0053 C Mossèn Ferran Palau, pl. 0002 0004 D
Montsec 0002 0066 C Mossèn Joan Cortinas, pl. 0001 0003 F

Montseny 0001 0051 C Mossèn Joan Cortinas, pl. 0002 0004X F

Montseny 0002 0042 C Mossèn Josep Bundó 0001 0017 C
Montserrat 0001 0019 D Mossèn Josep Btmdó 0019 0035 D
Montserrat 0002 0014 D Mossèn Josep Bundó 0002 0046 C
Montserrat de Andrés, ptge. 0001 0015 B Mossèn Juliana 0001 0049E C
Montserrat de Andrés, ptge. 0002 0014 B Mossèn Juliana 0004 0050 C
Montserrat de Casanovas 0001 0083 D Mossèn Masdexeixart 0001 0011 C
Montserrat de Casanovas 0085 0155 C Mossèn Masdexeixart 0002 0018 C
Montserrat de Casanovas 0157 0233 D Mossèn Quintí Mallofré 0001 0039 C
Montserrat de Casanovas 0002 0220 D Mossèn Quintí Mallofré 0002 0040 C

Montserrat, pita. 0001 0003 D Mossèn Vives 0001 0035 C

Montserrat, pita. 0002 0002 D Mossèn Vives 0002 0030 C

Montserrat, ptge. 0001 0007 C Mossèn Xiró 0001 0011 B

Montserrat, ptge. 0002 0008 C Mossèn Xiró 0002 0012 B
Montsió 0001 0017 B Motors 0001 0003 C
Montsió 0002 0012 B Motors 0001 0075 I
Monturiol 0001 0043 D Motors 0077 0205 c
Monturiol 0002 0048 D Motors 0002 0184 I

Monyarc, ptge. 0007 0009 C Mozart 0001 0033 c

Monyarc, ptge. 0008 0008 C Mozart 0002 0028 c
Móra d'Ebre 0001 0017 C Muga 0001 0011 D
Móra d'Ebre 0019 0075 D Muga 0002 0010 D
Móra d'Ebre 0002 0106 D Mühiberg 0001 00851 E
Móra la Nova 0001 0029 D Mühlberg 0002 0126 E
Móra la Nova 0002 0026 D Mulassa, ptge. 0001 0011 D
Morabos 0001 0015U C Mulassa, ptge. 0002 0022V C
Morabos 0002 0024 C Mulet, ptge. 0001 0019 B

Moragas 0001 0021 B Mulet, ptge. 0002 0020 B

Moragas 0002 0038 B Mundó, pl. OOOIX OOOIX D
Morales 0001 0045 C Munic 0001 0035 B
Morales 0002 0050 C Munic 0002 0020 B
Moratín 0001 0065 E Mtmicipi 0001 0019 D
Moratín 0002 0068B E Municipi 0002 0020 D
Morató 0001 0039 D Mimné 0001 0017 E
Morató 0002 0046 D Munné 0002 0010 E

Morató, ptge. 0003 033A D Munner 0001 00071 C

Morell 0001 0005 D Mimner 0002 0012 C
Morell 0002 0006 D Muntadas 0001 0037 c

Morenes, ptge. 0001 0015 C Mtmtadas 0002 0030X c

Morenes, ptge. 0002 0010 C Mtmtaner 0001 0021 B

Morera 0001 0019 C Muntaner 0023 0491 A

Morera 0002 0006 C Muntaner 0493 0577 B

Moscou 0001 0015 B Muntaner 0002 0016 B

Moscou 0002 0044 B Muntaner 0018 0486 A

Mosques 0001 0015 C Muntaner 0488 0574 B

Mosques 0002 0014 C Muntanya 0001 0035 C

Mossèn Amadeu Oller OOOIX 0021 C Muntanya 0037 0125 D
Mossèn Amadeu Oller 0002 0012 B Mimtanya 0002 0036 C
Mossèn Amadeu Oller 0014 0040 C Mimtanya 0038 0104 D
Mossèn Batlle 0001 0007 C Mtmtanya, rbla. 0001 0105 C

Mossèn Batlle 0002 0010 C Muntanya, rbla. 0002 0106 C

Mossèn Clapés, pl. 0001 0023 C Muntanyola 0001 0005 E

Mossèn Clapés, pl. 0002 0024 C Mimtanyola 0002 0008 C

Mossèn Eduard Piquer, pl. 0001 0001 D Mur 0001 0011 F
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Carrer Numeració Gat. Carrer Numeració Cat.

Noguera Ribagorçana 0001 0071 C Número 2, Zona Franca 0001 0025 I

Noguera Ribagorçana 0002 0010 C Número 2, Zona Franca 0002 0022 I

Noguera Pallaresa 0001 0017 D Número 21 0001 0017 I

Noguera Pallaresa 0019 0063 C Número 22 0001 0021 I

Noguera Pallaresa 0002 0014 D Número 22 0002 0022 I

Noguera Pallaresa 0016 0064 C Número 23 0001 0017 I

Nogués, ptge. 0001 0075 c Número 23 0002 0018 I

Nogués, ptge. 0002 0074 c Número 24 0001 0009 1
Nord 0001 0019 D Número 24 0002 0008 1

Nord 0002 0006 C Número 25 0001 0009 1

Nord 0008 0010 D Número 25 0002 0010 1

Nord, pl. 0001 0013 C Número 27 0001 0007 I

Nord, pl. 0002 0014 C Número 27 0002 0010 I

Notariat 0001 0013 C Número 28 0001 0007 I

Notariat 0002 0010 C Número 28 0002 0004 I

Nou Barris 0001 0027 F Número 29 0002 0012 1

Nou Barris 0002 0022 F Número 3, av. 0001 0023 1

Nou de Dulce 0001 0011 C Número 3, av. 0002 0026 1

Nou de Dulce 0002 0016 C Número 3, Zona Franca 0001 0111 I

Nou de la Rambla 0001 0235 C Número 3, Zona Franca 0050 0106 1

Nou de la Rambla 0002 0050 C Número 34, Zona Franca 0001 0001 1

Nou de la Rambla 0052 0108X B Número 4, av. 0019 0031 I

Nou de la Rambla 0110 0200 C Número 4, av. 0020 0032 1
Nou de Porta 0001 0035 C Número 4, Zona Franca 0047 0125 1

Nou de Porta 0002 0034 C Número 4, Zona Franca 0030 0126 1
Nou de Sant Francesc 0001 0031 C Número 40, Zona Franca 0001 0015 1
Nou de Sant Francesc 0002 0044 C Número 40, Zona Franca 0002 0016 1

Nou de Santa Eulàlia 0001 0013 C Número 41, Zona Franca 0001 0015 1
Nou de Santa Eulàlia 0002 0012 C Número 41, Zona Franca 0002 0016 1
Nou de Zurbano 0001 0007 C Número 42, Zona Franca 0001 0019 I
Nou de Zurbano 0002 0010 C Número 42, Zona Franca 0002 0022 I
Nou, moll 0001 0003 I Número 43, Zona Franca 0001 00251 1
Nou, moll OOOOA OOOOD I Número 43, Zona Franca 0002 00261 1
Nou Pins 0001 0117 D Número 5, av. 0027 0035 I
Nou Pins 0002 01261 D Número 5, av. 0028 0036 1

Nou, pl. 0001 0003 F Número 5, Zona Franca 0001 0023 1

Nou, pl. 0005 0005 D Número 5, Zona Franca 0002 0022 1

Nou, pl. 0007 0009 F Número 50, Zona Franca 0001 0027 I

Nou, pl. 0002 0008 F Número 50, Zona Franca 0002 0026 I
Nova Icària, ptja. 01 OOP 0102P B Número 6, av. 0029 0035 1
Nova Mar Bella, ptja. 01 OOP 0106P C Número 6, av. 0030 0036 1

Nova, pl. 0001 0003 B Número 6, Zona Franca 0051 0111 I

Nova, pl. 0005 0005 A Número 6, Zona Franca 0052 0114 I
Nova, pl. 0002 0002 B Número 60, Zona Franca 0001 0027 I
Nova, pl. 0004 0004 A Número 60, Zona Franca 0002 0030 I
Novell 0001 0091 C Número 61, Zona Franca 0001 0015 I
Novell 0002 0090 c Número 61, Zona Franca 0002 0016 I
Novelles 0001 0037 F Número 62, Zona Franca 0001 0015 I
Novelles 0002 0038 F Número 62, Zona Franca 0002 0028 1
Nulles 0001 0009 C Núria, ptge. 0001 0023 B
Nulles 0002 0010 c Núria, ptge. 0002 0024 B
Numància 0001 0215X B Oblit 0001 0073 C
Numància 0002 0134 B Oblit 0002 0072 C
Numància 0136U 0212 A Obradors 0001 0017 C
Numen Mestre, pl. 0001 0005 E Obradors 0002 0010 c
Numen Mestre, pl. 0002 0006 E Ocata 0001 0003 C
Número 1, Zona Franca 0001 0013 I Ocata 0002 0014 C
Número 1, Zona Franca 0002 0016B I Occidental, moll 0001 0001 I
Número 11, Zona Franca 0016 0050 I Ocellets, pl. OOOIX OOOIX B

358



Categories fiscals

t Carrer Numeració Cat. Carrer Numeració Cat.

Ocells 0001 000 IB C Orient, pl. 0007 0009 C
Ocells 0002 0002 c Orient, pl. 0004 0008 C

Odissea, pi. 0001 0001 A Oriental, moll 0001 0007 I

Odissea, pi. 0002 0002 A Oriental, moll 0002 0006 I

Oest, moll 0001 0001 I Oriol 0001 0027 F

Ogassa 0001 0015 F Oriol 0002 0024 D

Ogassa 0002 0016 F Oriol Mestres 0001 0019 C

Ojeda 0001 0011 F Oriol Mestres 0002 0024 C

Ojeda 0002 0012 F Oriol, ptge. 0001 0007 C

Olèrdola, pl. 0001 0009 D Oriol, ptge. 0002 0008 C

Olèrdola, pl. 0002 0010 D Orís 0001 0015 D
Olesa 0001 0077 C Orís 0002 0008 D
Olesa 0002 0102B C Oristà 0001 0017 F
Oli 0001 0007 C Oristà 0019 0137 F
Oli 0002 0006 C Oristà 0139 0145 D
Oliana 0001 0031 B Oristà 0147 0167 F
Oliana 0002 0032 B Oristà 00I7B 0017B D

Olimpio, pg. 0001 0039 C Oristà 0002 0084 F

Olimpio, pg. 0002 0020 C Oristany 0001 0005 F

Olimpio, Port 01 OOP 01 OOP A Oristany 0002 0006 F

Oliva, ptge. 0001 0021 D Ormuz (Provisional), ptge. 0101 0115 I

Oliva, ptge. 0002 0026 D Ormuz (Provisional), ptge. 0102 0116 I
Olivé i Maristany, ptge. 0001 0013 C Orpí 0001 0015 F
Olivé i Maristany, ptge. 0002 0018 C Çrpí 0002 0028 F

Olivé, ptge. 0001 0031 C Orrius 0001 0009 F

Olivé, ptge. 0002 0026 C Òrrius 0002 0010 F
Olivera 0001 0057 D Ortigosa 0001 0015 A
Olivera 0002 0080 D Ortigosa 0002 0016 A

Olivereta, pl. 0001 0001 E Osca, pl. 0001 0011 C

Olivereta, pl. 0003 0002 E Osca, pl. 0002 0012 C

Olles, pl. 0001 0011 C Osi 0001 0067 c

Olles, pl. 0002 0010 C Osi 0002 0054 c
Olot 0001 0013 c Osona 0001 0015 c
Olot 0002 0024 D Osona 0002 0008 c
Olvan 0001 0027U D Óssa Major, ptge. 0001 0005 D
Olvan 0002 0044 D Óssa Major, ptge. 0002 0004 D
Olzinelles 0001 0113 C Óssa Menor, pl. 0001 0003 A
Olzinelles 0002 0122 C Óssa Menor, pl. 0002 0004 A
Om 0001 0031 C Otero Pedrayo, pl. 0001 0007 D
Om 0002 0022 C Otero Pedrayo, pl. 0002 0006 D

Onyar 0001 0007 D Otger 0001 0039 C

Onyar 0002 0008 D Otger 0002 0042 C
Onze de Setembre, rbla. 0001 0071 C Otilia Castellví 0001 0017X D
Onze de Setembre, rbla. 0002 0078 C Otilia Castellví 0002 0010 D
Or 0001 0033 C Otranto 0001 0009 F
Or 0002 0050 C Otranto 0002 0008 F

Ordi, ptge. 0001 0031 C Ourense 0001 0005 E

Ordi, ptge. 0002 0030 C Ourense 0002X 0008 E
Ordufla 0001 0019 C Ovídi Montllor, pl. 0001 0005 C

B Orduña 0002 0024 C Ovídi Montllor, pl. 0002 0006 C
B Orellana 0001 0053 D Països Catalans, pl. 0002 0008X c
C Orellana 0002 0064 D Pablo Iglesias 0001 0063 c
C Oreneta 0001 0003 B Pablo Iglesias 0065 0093 D
C Oreneta 0002 0004 B Pablo Iglesias 0095 01I9X C
C Orfila, pl. 0001 0013 C Pablo Iglesias 0002 0006B D
C Orfila, pl. 0002 0012 C Pablo Iglesias 0008 0122 C
C Orgues 0002 0010 C Pablo Iglesias 0122X 0122X D
I Orient, pl. 0001 0003 C Pablo Neruda, pl. 0001 OOOIX C
B Orient, pl. 0005 0005 B Pablo Sàez de Barés 0001 0007 C
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Pablo Sáez de Barés 0002 0012 C Palència 0070X 0070X B

Paca Soler, ptge. 0001 0019 E Palerm 0001 0023 F

Paca Soler, ptge. 0004 0022 E Palerm 0002 0018 F

Pacífic 0001 0061 C Palestina, pl. 0001 0007 C

Pacfic 0002 0076 C Palestina, pl. 0002 0002 C

Padilla 0153 0169 B Paletes 0001 0013 C

Padilla 0171 0185 C Paletes 0002 0010 C

Padilla 0187 0187 B Palla 0001 0039 B

Padilla 0189 0227 C Palla 0002 0018 B

Padilla 0229 0333 B Pallars 0063 0143 C

Padilla 0337 0397U C Pallars 0145 0223 B

Padilla 0142 0156 B Pallars 0225 0247 C

Padilla 0158 0216 C Pallars 0249 0277 B

Padilla 0218 0324 B Pallars 0279 0497 C

Padilla 0326 0394U C Pallars 0499 0511 D

Pàdua 0001 0063 C Pallars 0070 0150 B

Pàdua 0071 0143 B Pallars 0152 0186 C

Pàdua 0002 0054 C Pallars 0188 0220 B

Pàdua 0056 0110 B Pallars 0222 0504 C

Pagès, ptge. 0001 0015 C Pallars 0504X 0504X D

Pagès, ptge. 0002 0016 C Pallars, ptge. 0001 0013 C

Països Catalans, pl. 0001 0007X C Pallejà 0001 0007 F

Paixalet 0001 0005 C Palma 0001 0019 C

Paixalet 0002 0008 C Palma 0002 0026 C

Palafolls 0001 0061 C Palma de Sant Genis 0001 0031 c

Palafolls 0002 0054 C Palma de Sant Gem's 0002 0034 c

Palafox 0001 0037 C Palma de Sant Just 0001 0011 c

Palafox 0002 0008 D Palma de Sant Jtist 0002 0016 c

Palafox 0010 0034 C Palmera de Sant Marti, pl. OOOIX OOOIX D

Palafiíigell 0001 0003 D Palmeres, pl. 0001 0025 C

PalafiTigell 0002 0004 D Palmeres, pl. 0002 0026X C

Palamós 0001 003IX D Palmeres, ptge. 0001 0033 C

Palamós 0033 0049 F Palmeres, ptge. 0002 0032 C

Palamós 0051 0053 D Paloma 0001 0023 C

Palamós 0055 0097X F Paloma 0002 0030 C

Palamós 0002 0032X D Palomar 0001 0043 c

Palamós 0034 0102 F Palomar 0002 0086 c

Palau 0001 0013 C Palou 0001 0035 D

Palau 0002 0006 C Palou 0002 0032 D

Palau de la Música 0001 0003 A Pals 0001 0005 F

Palau de la Música 0002 0006 A Pals 0002 0006 F

Palau, pla 0001 0017 C Pamplona 0021 0083 B

Palau, pla 0019 0021 A Pamplona 0085 0133 C

Palau, pla 0002 0016 C Pamplona 0018 0084 B

Palau, pla 0018 0022 A Pamplona 0086 0128 C

Palau, ptge. 0001 0007 C Panama 0001 0029 C

Palau, ptge. 0002 0008 C Panama 0002 0038 C

Palau Solità 0001 0073 F Panissars 0001 0025 D

Palau Solità 0002 0084 F Panissars 0002 0002 B

Palaudàries 0001 0031 C Panissars 0002B 0178 D

Palaudàries 0002 0028 c Panorama 0001 0031 E

Palautordera, bda. 0001 0007 D Panorama 0020 0028B E

Palautordera, bda. 0002 0008 D Panses 0001 0005 C

Palència 0001 0007B C Panses 0002 0008 C

Palència 0009 0011 B Pantà, camí 0001 0027 D

Palència 0013 0045 C Pantà, camí 0002 0062 D

Palència 0002 0016 C Pantà de Tremp 0001 0067X E

Palència 0018 0044 B Pantà de Tremp 0002 0076 E

Palència 0046 0060 C Pantà, torrent 0001 0001 D
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Pantalan, moll 0001 0001 I Paredes 0002 0022 C
Pantomima 0001 0009 D Parellada 000 IB 0049 C
Pantomima 0002 0006X D Parellada OOOOA 0046 c

Panxampla 0001 0015 D París 0001 0133 B

Panxampla 0002 0010 D París 0135 0149 A

Papin 0001 0035 D París 0151 0167 B

Papin 0002 0036 D París 0169 0219 A

Papiol 0001 0003 E París 0002 0164 B

Papiol 0002 0004 E París 0166 0214 A
Paradís 0001 0007 B París, ptge. 0001 0009 B
Paradís 0002 0014 B París, ptge. 0002 0010 B

Paraguai 0001 0049 D Parlament 0001 0063 C

Paraguai 0002 0052 C Parlament 0002 0060 C

Paral·lel, av. 0015 0183 B Parsifal 0001 0003 D

Paral·lel, av. 0185 0205 C Parsifal 0002 0004 D

Paral·lel, av. 0002 0058 B Pas de l'Ensenyança 0001 0003 C

Paral·lel, av. 0060 0060X E Pas de l'Ensenyança 0002 0006 C

Paral·lel, av. 0062 0206 B Pascual i Vila 0001 0023 C

Paral·lel, av. OOOIX 0013X C Pascual i Vila 0002 0024 C
Parc 0001 0005 C Passerell 0001 0091 D
Parc 0002 0002 C Passerell 0002 0082 D
Parc de la Budellera 0001 00271 D Passerell, bda. 0001 0011 D
Parc de la Budellera 0002 0024 D Passerell, bda. 0002 0018 D
Parc Logístic, av. 0002 0080 I Passerell, ptge. 0001 0007 D
Parcerisa 0001 0019 D Passerell, ptge. 0002 0008 D
Parcerisa 0021 0037 C Pasteur 0001 00711 E
Parcerisa 0002 0046 D Pasteur 0002 0074 E
Parcerisa 0046B 0050 C Pastrana, pl. 0001 0019 E
Pardo 0001 0075 C Pastrana, pl. 0002 0020 E
Pardo 0002 0068 C Patriarca, ptge. 0001 0007 B
Pare Eusebi Millan, pl. 0001 0001 C Patriarca, ptge. 0002 0010 B
Pare Fidel Fita 0001 0013 B Pau 0001 0009 F
Pare Fidel Fita 0002 0014 C Pau 0002 0012 F
Pare Fidel Fita 0016 0020 B Pau Alcover 0001 0083 C
Pare Gallifa 0001 0003 C Pau Alcover 0002 0094 C
Pare Gallifa 0002 0004 C Pau Casals, av. 0001 0017 A
Pare Jacint Alegre 0001 0005 C Pau Casals, av. 0001 0017 A
Pare Jacint Alegre 0007 0025 D Pau Casals, av. 0019X 0019X B
Pare Jacint Alegre 0002 0018 D Pau Casals, av. 0002 0024 A
Pare Jacint Alegre 0020 0028 C Pau Casals, av. 0002 0024 A
Pare Laínez 0001 0057 C Pau Claris 0073 0187 A
Pare Laínez 0002 0056 C Pau Claris 0189 0189 B
Pare Manjón 0001 0045 E Pau Claris 0068 0190 A
Pare Manjón 0002 0004 E Pau Claris 0192 0196 B
Pare Manyanet 0001 0047X C Pau Ferran 0001 0041 D
Pare Manyanet 0002X 0056X C Pau Ferran 0043 0049 C
Pare Mariana 0001 0021 c Pau Ferran 0002 0038 D
Pare Mariana 0002 0020 c Pau Ferran 0040 00441 C
Pare Miquel de Sarrià 0001 0015 c Pau Feu 0001 0025 C
Pare Miquel de Sarrià 0002 0018 c Pau Feu 0002 0030 C
Pare Pérez del Pulgar 0001 0137 E Pau Gargallo 0001 0029 C
Pare Pérez del Pulgar OOOOA 0138 E Pau Gargallo 0002 0030 C
Pare Rodés 0001 0063 D Pau Hernández, ptge. 0001 0025 B
Pare Rodés 0002 0072 D Pau Hernández, ptge. 0002 001 OC C
Pare Roldós 0001 0013 C Pau Hernández, ptge. 0012 0026 B
Pare Roldós 0002 0014 C Pau, pl. 0001 0003 F
Pare Secchi 0009 0049 C Pau, pl. 0002 0004 F
Pare Secchi 0002 0054 C Pau, ptge. 0001 0013 C
Paredes 0001 0021 c Pau, ptge. 0004 0014 C
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Pau Sabater OOOIX OOOIX F Peira, pg. 0001 0041 C

Pau Sabater 0002X 0002X F Peira, pg. 0043 0063 F

Pau Sabater 0004X 0006 D Peira, pg. 0002 0022 C

Pau Vila, pi. 0001 0011 A Peira, pg. 0030 0048 D

Pau Vila, pl. 0013 0013X C Peira, pg. 0050 0072 F

Pau Vila, pl. 0015 0015 A Peixos, pl. 0001 0005 B

Pau Vila, pl. 0002 OOIOX A Peixos, pl. 0002 0006 B

Pau Vila, pl. 0012 0012 C Pekín Bar 0001 0101 C

Pau Vila, pl. 0014 0014 A Pekín Bar OOOOA 0100 C

Paul Claudel, pl. 0001 0005 C Pelai 0001 0039 A

Paul Claudel, pl. 0002 0006 C Pelai 0002 0062S A

Pavelló Ideal E.A. OOOOB OOOOB c Pelfort 0001 0039 D

Pavia 0001 0031 c Pelfort 0002 0032 D

Pavia 0033 0033 E Pelfort, ptge. 0001 0003 D

Pavia 0035 0061 c Pellaires 0001 0047 C

Pavia 0063 0095 E Pellatres 0002 0046 C

Pavia 0002 0030 C Penedès 0001 0015 C

Pavia 0032 0086 E Penedès 0002 0012 C

Peñalara 0019 0055 C Penedides 0001 0009 C

Peñalara 0024 0070 C Penedides 0002 0010 C

Pearson, av. 0001 0185 c Peñíscola 0001 0043 E

Pearson, av. 0002 0116 c Peñíscola 0002 0036 E

Pearson, ptge. 0001 0021 c Penitents 0007 0009 C

Pearson, ptge. 0002 0026 c Penitents 0008 0010 C

Pebràs, camí 0001 0031 D Penyal 0001 0065 c

Pebràs, camí 0002 0032 D Penyal OOOOM 0048 c

Pedraforca 0001 0009 D Pep Ventura, pl. 0001 0001 c

Pedraforca 0011 0047 F Peracamps 0001 0013 c

Pedraforca 0002 0108B F Peracamps 0002 0016 c

Pedralbes, av. 0001 0063 B Perafita 0001 0085 F

Pedralbes, av. 0002 0068 B Perafita 0087 0089 D

Pedregar, bda. 0001 0009 F Perafita 0002 0048 D

Pedregar, bda. 0002 0012 F Perales, torrent 0001 0015 C

Pedrell 0001 0211 D Perdius, esta 0001 0005 D

Pedrell 0002 0202 D Perdius, esta 0002 0008 D

Pedrell, ptge. 0001 0019 D Pere Blai 0007 0073 F

Pedrell, ptge. 0002 0004 D Pere Blai 0006 0072 F

Pedrera del Mussol 0001 0013 F Pere Calders, ptge. 0001 0011 C

Pedrera del Mussol 0002 0014 C Pere Calders, ptge. 0002 0014 C

Pedreres 0002 0036 D Pere Corominas, pl. 0001 0005 B

Pedreres OOOIX 0037 D Pere Corominas, pl. 0002 0006 B

Pedret 0001 0013 F Pere Costa 0009 0025 C

Pedret 0002 0016 F Pere Costa 0002 0024 C

Pedró de la Creu 0001 0015 C Pere d'Artés 0001 0005 C

Pedró de la Creu 0017 0037 B Pere d'Artés 0002 0010 C

Pedró de la Creu 0039 0059 C Pere Falqués, pl. 0001 0003 C

Pedró de la Creu 0002 0020 C Pere Falqués, pl. 0002 0002 C

Pedró de la Creu 0022 0036 B Pere Figuera i Serra, pl. 0001 0001 C

Pedró de la Creu 0038 0058 C Pere n de Montcada 0001 0023 C

Pedro i Pons 0001 OOllX B Pere n de Montcada 0002 0022 C

Pedro i Pons 0002 0022 B Pere FV 0029 0191 B

Pedró, pl. 0001 0011 E Pere IV 0193 0523 C

Pedró, pl. 0002 0016 C Pere IV 0002 0216 B

Pedrosa 0001 0027X F Pere FV 0218 0560 C

Pedrosa 0002 0014 F Pere Joan 0001 0013 F

Pedrosa 0016 0024X D Pere Joan 0002 0014 F

Pegàs 0001 0009 A Pere Llobet 0001 0029 D

Pegàs 0011 0017 C Pere Llobet 0002 0004 C

Pegàs 0002 0020 C Pere Llobet 0006 0018 D
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Pere Moragues 0001 0021 F Pescateria 0002 0008 C
Pere Moragues 0010 0050 F Petons 0001 0025 C

;; Pere Oller 0001 0015 F Petons 0002 0036 C
) Pere Oller 0002 0016 F Petrarca 0001 0065 C

Pere Pau 0001 0027 C Petrarca 0002 0060 C
3 Pere Pau 0002 0032 C Petritxol 0001 0017 B
3 Pere Ripoll, ptge. 0001 0013 C Petritxol 0002 0018 B
1 Pere Ripoll, ptge. 0002 0018 C Petrolers, moll 0001 0001 I

Pere Rodríguez, ptge. 0001 0025 C Petxina 0001 0009 C
\ Pere Rodríguez, ptge. 0002 0026B C Petxina 0002 0012 c
\ Pere Sala 0001 0005 E Peu de la Creu 0001 0027 c
D Pere Sala 0002 0006 E Peu de la Creu 0002 0032B c
D Pere Serafí 0001 0041 C Pi 0001 0013 B
D Pere Serafí 0002 0044 C Pi 0002 0016 B
2 Pere Tarrés 0001 0009 C Pi Forçat, pg. 0001 0009 D
2 Pere Tarrés 0002 0002 C Pi Forçat, pg. 0002 0014 D
C Pere Terré i Domènech 0001 0017 C Pi i Margall 0001 0101 B
C Pere Terré i Domènech 0002 0016 C Pi i Margall 0002 0122 B
c Pere Vergés 0001 0005 F Pi, pl. 0001 0007 B
c Pere Vergés 0002 0006 F Pi, pl. 0002 0006 B
E Perea 0001 0007 C Pi, pita. 0001 0005 B
E Perea 0002 0006 C Pi, pita. 0002 0004 B
C Perelló 0001 0071X C Picalquers 0001 0017 C
C Perelló 0002 0082 C Picalquers 0002 0016 C
C Perera 0001 0023 D Picasso, pg. 0001 00211 B
C Perera 0002 0016 D Picasso, pg. 0002 0046 B
C Pérez Galdós 0001 0049 C Picó i Campamar 0001 0009 D
C Pérez Galdós 0002 0044 c Picó i Campamar 0011 0027 E
c Perill 0001 0061 c Picó i Campamar 0002 0028 D
F Perill 0002 0054 c Piera, ptge. 0001 0029 C
D Periodistes 0001 0023 c Piera, ptge. 0002 0020 C
D Periodistes 0002 0024 c Pierola 0001 0017 F
C Peris i Mencheta 0001 0009 c Pierola 0002 0020 F
D Peris i Mencheta 0011 0081 D Pierre de Coubertin 0001 0013 C
D Peris i Mencheta OOOOA 0064 C Pierre de Coubertin 0002 0010 c
F Peris i Mencheta, ptge. 0001 0007 D Pierre Vilar 0002 0014X c
F Peris i Mencheta, ptge. 0002 0008 D Pierre Vilar OOOIX 0013X c
C Perla 0001 0039 C Pietat 0001 0001 B
C Perla 0002 0034 C Pietat 0002 0012 B
B Permanyer, ptge. 0001 0019 A Pieyre de Mandiargues, pl. 0001 0005 E
B Permanyer, ptge. 0002 0018 A Pieyre de Mandiargues, pl. 0002 0004 E
C Peronella 0001 0047 C Piferrer 0117 0139 C
C Peronella 0002 0036 C Piferrer 0091X 0115 D
C Perot lo Lladre 0001 0007 B Piferrer 0072 0142 D
C Perot lo Lladre 0002 0006 B Piferrer 0144 0166 C
C Perpinyà 0007 0049 F Pilar Miró, pl. 0001 0003X F
c Perpinyà 0002 0036 F Pilar Miró, pl. 0002 0004 F
c Perú 0003 0037 A Pinar del Río 0001 0065 C
c Perú 0039 0297 D Pinar del Río 0002 0076 C
c Perú 0002 0022 A Pineda 0001 0009 D
B Perú 0024 0044B C Pineda 0002 0012 D
C Perú 0054 0278 C Pineda, pg. 0001 0031 F
B Perú 0044X 0052 D Pineda, pg. 0033 0091 D
C Pes de la Palla, pl. 0001 0005 C Pineda, pg. 0093 0333 F
F Pes de la Palla, pl. 0002 0004 C Pineda, pg. 0002 0076B F
F Pescadors 0001 0087 C Pineda, pg. 0078 0080 D
D Pescadors 0002 0094 C Pineda, pg. 0082 0200 F
C Pescadors, moll 0001 0001 I Pins 0001 0005 F
D Pescateria 0001 0009 C Pins 0002 0006 F
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Pins de Can Caralleu 0001 0055 D Pla dels Cirerers 0001 0037 F
Pins de Can Caralleu 0002 0010 D Pla dels Cirerers OOOOA 0042 F
Pinsà, ptge. 0002 0014 D Pla Llorenç, camí 0001 0019 D
Pintor Alsamora 0001 0085 D Pla Llorenç, camí 0002 0026 D
Pintor Alsamora 0002 0002 D Pla, ptge. 0001 0013 B
Pintor Alsamora 0004 0014 A Pla, ptge. 0002 0008 B
Pintor Alsamora 0020X 0078 D Plana 0001 0039 C
Pintor Casas 0001 0021 C Plana 0002 0040 C
Pintor Casas 0002 0028 C Plana, bda. 0001 0051 C
Pintor Fortuny 0001 0003 A Plana, bda. 0002 0054 C
Pintor Fortuny 0005 0033 C Plana, ptge. 0001 0027 C
Pintor Fortuny 0002 0008 A Plana, ptge. 0002 0020 C
Pintor Forttmy 0010 0034 C Planell, ptge. 0001 0023 C
Pintor Gimeno 0001 0013 C Planell, ptge. 0002 0024 C
Pintor Gimeno 0002 0016 c Planella 0001 0043 C
Pintor Josep Pinós 0001 0021 E Planella 0002 0040 C
Pintor Josep Pinós 0002 0042 E Planeta 0001 0019 C
Pintor Mir 0001 0023 C Planeta 0021 0023 B
Pintor Mir 0002 0022 c Planeta 0037 0043 C
Pintor Pahissa 0001 0041 c Planeta 0002 0018 C
Pintor Pahissa 0002 0028 c Plantada 0001 0045 C
Pintor Pradilla 0001 0039 D Plantada 0002 0048 C
Pintor Pradilla 0002 0010 D Plata 0001 0007 C
Pintor Pradilla 0012 0040 E Plata 0002 0004 C
Pintor Ribalta 0001 0025 C Platí 0001 0001 C
Pintor Ribalta 0002 0016 B Platí 0002 0004 C
Pintor Tapiró 0001 0059X C Platja d'Aro 000IX 0023X F
Pintor Tapiró 0002 0032 C Platja d'Aro 0002 0026 F
Pintor Tapiró, ptge. 0001 0007 C Plató 0001 0027 B
Pintor Tapiró, ptge. 0002 0008 C Plató 0002 0030 B
Pintura 0001 0005 D Plegamans 0001 0007 C
Pintura 0002 0006X D Plegamans 0002 0004 C

Pinyol, ptge. 0001 0011 C Plom 0001 0039 C

Pinyol, ptge. 0002 0026 C Plom 0002 0008 C
Pinzón 0001 0019 C Plom 0010 0036 D
Pinzón 0002 0020 C Plutó 0001 0047 E
Piquer 0001 0061 D Plutó 0002 0024 E
Piquer 0002 0056 D Pobla de Lillet 0001 0009 C
Piquer, ptge. 0001 0037 C Pobla de Lillet 0002 0026 C
Piquer, ptge. 0002 0034 C Poble Romaní, pl. OOIS OOOIX C
Pirineu Espanyol 0001 0019 E Poblenou, escull. 0001 0025 A
Pirineu Espanyol 0002 0018 E Poblenou, escull. 0002 0024 A
Biseca, ptge. 0001 043E C Poblenou, rbla. 0001 0013 V C
Pisto 0001 0033 D Poblenou, rbla. 0015 0113 B
Pisto 0002 0044 D Poblenou, rbla. 0115 0153 C
Pisuerga 0001 0023 C Poblenou, rbla. 0155 0193B D
Pisuerga 0002 0024 C Poblenou, rbla. 0002 0020 C
Pitàgores 0001 0045U C Poblenou, rbla. 0022 0120 B
Pitàgores 0002 0036X C Poblenou, rbla. 0122 0150X C
Pitàgores, ptge. 0010 0016 C Poblenou, rbla. 0152 0176 D
Pitàgores, ptge. 0001B 0013 C Poblet 0001 0025 C
Pius XII, pl. 0001 0003 A Poblet OOOOD 0022 C
Pius xn, pl. 0005 0005 C Poesia 0001 0019 D
Pius XII, pl. 0002 0004 A Poesia 0002 0008 D
Pius xn, pl. 0006 0006 B Poesia OOOOB OOOOB C
Pizarro 0001 0011 C Poesia L2 L2 D
Pizarro 0002 0014 C Poeta 0001 0009 D
Pla de Fornells 0001 0083 F Poeta 0002 OOIOB D
Pla de Fornells 0002 0098 F Poeta Boscà, pl. 0001 0005 C
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Poeta Boscà, pl. 0002 0006 C Pontils 0002 0032 F

Poeta Cabanyes 0001 0105V C Pontons 0001 0009 C

Poeta Cabanyes 0002 0034 C Pontons 0002 0010 C

Poeta Cabanyes 0036 0052 D Ponts de la Maqninista 0001 0011 A

Poeta Cabanyes 0054 0092 C Ponts de la Maqninista 0002 0012 A

Poeta Masifem 0001 0009 D Porrera 0001 0025 E

Poeta Masifem 0002 0014 D Porrera 0002 0050 E

Pollancre 0001 0009 D Port d'Alexandria 0001 0021 I

Pollancre 0002 0008 D Port d'Alexandria 0002 0020 I

Pollensa 0001 0007 D Port de Casablanca 0001 0021 I

Pollensa 0002 0008 D Port de Casablanca 0002 0020 I

Polònia 0001 0041 C Port de Haifa 0002 0020 I

Polònia 0002 0038 C Port de la Selva 0001 0011 F

Polvorí 0001 0013 F Port de la Selva 0002 0024X F

Polvorí 0002 0012 C Port de Lagos 0003 0029 I

Polvorí, camí 0001 0007 D Port de Lagos 0002 0038 I

Polvorí, camí 0002 0010 D Port de Miami 0003 0021 I

Polvorí, esc 0003 0003 C Port de Miami 0002 0020 I

Pom d'Or 0001 0001 C Port de Ningbo 0001 0029 I

Pom d'Or 0002 0004 c Port de Tianjin 0001 0017 I

Pomar 0001 0011 D Port de Tianjin 0002 0020 I

Pomar 0002 0012 D Porta 0001 0039 C

Pomaret 0001 0107 C Porta 0002 0040 C

Pomaret 0002 01281 C Porta, ptge. 0001 0037 C

Pompen Fabra, av. 0001 0002 C Porta, ptge. 0002 0038 C

Pompen Fabra, av. 0001 0037 C Portadores 0001 0007 C

Pompen Fabra, av. 0002 0030 C Portadores 0002 0008 c

Pompen Gener, pl. 0001 0027 C Portaferrissa 0001 0027 A

Pompen Gener, pl. 0002 0028 C Portaferrissa 0002 0034 A

Ponce de León 0001 0017 D Portal de la Pan, pl. 0001 0005 B

Ponce de León 0002 0016 D Portal de la Pan, pl. 0002 0006 B

Poncelles 0001 0013 D Portal de l'Àngel, av. 0001 0039 A

Poncelles 0002 0020 D Portal de l'Àngel, av. 0002 0044 A

Ponent, moll 0001 0001 I Portal de Santa Madrona 0001 0011 B

Ponent, moll 0002 0002 1 Portal de Santa Madrona 0011 0011 B

Pons 0001 0023 D Portal de Santa Madrona 0002 0012 B

Pons 0002 0020 D Portal de Santa Madrona 0014 0048 C

Pons i Clerch, pl. 0001 OOOIX C Portal Non 0001 0061 C

Pons i Clerch, pl. 0003 0003 B Portal Non 0002 0062 C

Pons i Clerch, pl. 0002 0002 C Portbon 0001 0049 C

Pons i Clerch, pl. 0004 0004 B Portbon 0002 0056 C

Pons i Gallarza 0001 0117 C Portell 0001 0013 D

Pons i Gallarza 0002 0104 C Portell 0015 0031 C

Pons i Serra 0001 0009 C Portell 0002 0036B D

Pons i Serra 0002 0010 C Portell 0038 0040 C

Pons i Snbirà 0001 0007 C Portell 0042 0048 D

Pons i Snbirà 0002 0010 C Portlligat 0001 0039 F

Pont 0001 0009 C Portlligat 0002 0032X F

Pont 0002 0012 C Porto 0001 0037 C

Pont de Sant Marti 0001 0003 C Porto 0002 0054 c

Pont de Sant Martí 0002 0004 C Portocristo, pl. 0001 0005 D

Pont del Treball 0001 0027 D Portocristo, pl. 0002 0006 D

Pont del Treball 0002 0014 D Portolà 0001 0013 C

Pont del Treball 0016 0020 C Portolà 0002 0028 C

Pont del Treball 0022 0030 D Ports d'Enropa, av. 0001 0079 I

Pont del Treball 0032 0032 C Ports d'Enropa, av. 0002 0100 I

Pontevedra 0021 0053 c Portngal 0001 0059B c

Pontevedra 0024 0058B c Portngal 0002 0062 c

Pontíls 0001 0005X F Portngalete 0001 0021 c
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Portugalete 0002 0018 C Prim, rbla. 0117 0123S D
Portugalete, ptge. 0003 0011 C Prim, rbla. 0125 0265 C
Porxos, pl. 0001 0009 C Prim, rbla. 0006 0018 C
Porxos, pl. 0011 0015 D Prim, rbla. 0020 0020 F
Porxos, pl. 0002 0008 C Prim, rbla. 0022 0158 C
Porxos, pl. 0010 0014 D Prim, rbla. 0160 0194 F
Posoltega 0001 0023 D Prim, rbla. 0196 0302 C

Posoltega 0002 0022 D Primavera, pl. 0001 0015 D
Potosí 0001 0025 D Primavera, pl. 0002 0014 D
Potosí 0002 0042 D Primavera, ptge. 0012 0018 D
Potosí, pg. 0001 0003 D Primer de Maig, pl. 0001 0001 F
Potosí, pg. 0002 0006 A Príncep d'Astúries, av. 0001 0069 B
Pou 0001 0071 D Príncep d'Astúries, av. 0002 0068 B
Pou 0002 0078 D Príncep de Viana 0001 0027 C
Pou de la Cadena 0001 0009 C Príncep de Viana 0002 0030X C
Pou de la Cadena 0002 0008 C Príncep d'Espanya, moll 0001 0013 I
Pou de la Figuera 0001 0017 D Príncep d'Espanya, moll 0002 0014 I
Pou de la Figuera 0002 0020 D Príncep Jordi 0001 0029 C
Pou de la Figuereta 0001 0011 D Príncep Jordi 0002 0034 c
Pou de la Figuereta 0002 0010 D Princesa 0001 0061 B
Pou de la Riera 0001 0009 B Princesa 0002 0058 B
Pou de la Riera 0002 OOIOB B Printzea Bianako, P E 0001 0005 C
Pou de l'Estanc 0001 0005 C Printzea Bianako, P E 0002 0008 C
Pou de l'Estanc 0002 0002 C Priorat 0001 0023 C
Pou de l'Estany 0001 0005 C Priorat 0002 0010 C
Pou de l'Estany 0002 0004 C Proclamació 0001 0019 C
Pou Dolç 0001 0005 C Proclamació 0002 0020 C
Pou Dolç 0002 0006 C Profeta 0001 0011 C
Prada 0001 0011 F Profeta 0002 0004 C
Prada 0002 0012 F Progrés 0001 0041 C
Praga 0001 0045 C Progrés 0002 0048 C
Praga 0002 0050 C Prosperitat, pl. 0001 0003 D
Prat, ctra. 0001 0015 C Prosperitat, pl. 0002 0004 D
Prat, ctra. 0002 0082 C Provença 0001 0009 B
Prat de la Riba, pl. 0001 0001 B Provença 0011 0101 C
Prat d'en Roquer 0001 0047 C Provença 0103 0211 B
Prat d'en Roquer 0002 0046 C Provença 0213 0269 A
Prat d'en Rull 0001 0013 C Provença 0271 0271 B
Prat d'en Rull 0002 0010 C Provença 0273 0307 A
Prat, rbla. 0001 0029 B Provença 0309 0539 B
Prat, rbla. 0002 0022 B Provença 0541 0595 C
Prats de Molló 0001 0015 B Provença 0002 0008 B
Prats de Molló 0002 0022 B Provença 0010 0130B C
Prats de Rei 0001 0015 F Provença 0132 0250 B
Prats de Rei 0002 0014 F Provença 0252 0342 A
Prats de Rei 0016 0016 D Provença 0344 0488 B
Premià 0001 0045 D Provença 0490 0490 C
Premià 0002 0002 C Provença 0492 0548 B
Premià 0004 0004 D Provença 0550 0598 C
Premià 0006 0046 D Provençals 0001 0121 C
Premià 0004B 0004B C Provençals 0167 0291 D
Premià 0046B 0046B C Provençals 0002 0144 C
Presseguer 0001 0013 D Provençals 0250 0292 D
Presseguer 0002 0012 D Providència 0001 0153 C
Prim, pl. 0001 0003B C Providència 0002 0184 C
Prim, pl. 0002 0004 C Pruit 0001 0013 D
Prim, ptge. 0001 0013 D Pruit 0002 0014 D
Prim, ptge. 0002 0030 D Pruit, ptge. 0001 0011 D
Prim, rbla. 0019 0115B C Pruit, ptge. 0002 0006 D
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Prunera, ptge. 0001 0017 C Purissima 0025 0025 C

Prunera, ptge. 0002 0022 C Purissima 0027 0041 D

Puerto Príncipe 0001 0091 C Purissima 0002 0038 D

Puerto Príncipe 0002 00801 C Purissima Concepció 0001 0017 D

Puig Aguilar, ptge. 0001 0003 C Purissima Concepció 0002 0028 D

Puig Aguilar, ptge. 0002 0008 C Putxet 0001 0015 B

Puig Castellar 0001 0019 E Putxet 0017 0085 C

Puig Castellar 0002 0018 E Putxet 0002 0022 B

Puig de Jorba, av. 0001 0073 F Putxet 0024 0086 C

Puig de Jorba, av. 0002 0064 F Quarter de Simancas 0001 0121X F

Puig d'Óssa 0001 0029 C Quarter de Simancas OOOOA 0122 F

Puig d'Óssa 0002 0024 C Quatre Camins 0001 0103 C

Puig i Cadafalch 0001 0039 D Quatre Camins 0002 0092 C

Puig i Cadafalch 0002 0028 D Quatre Estacions, camí 0021 0047 F

Puig i Valls 0001 0029 E Quatre Estacions, camí 0016 0046 F

Puig i Valls 0002 0038 E Queixans 0001 0019 D

Puig i Xoriguer 0001 0045 C Queixans 0002 0030 D

Puig i Xoriguer 0002 0050 C Quer 0001 0005 F

Puig Reig 0001 0015 B Quer 0002 0006 F

Puig Reig 0002 0014 B Queralbs 0001 0003 D

Puigcerdà 0001 0237 C Queralt 0001 0005 C

Puigcerdà 0239 0303X D Queralt 0002 0020 C

Puigcerdà 0002 0212 C Quesada 0001 0007 F

Puigcerdà 0214 0250X D Quesada 0002 0008 F

Puigcerdà 0252 0268 C Quetzal 0001 0021 E

Puigcerdà 0270 0298 D Quetzal 0023 0031 C

Puiggari 0001 0045 C Quetzal 0002 0020 E

Puiggari 0002 0046 C Quetzal 0022 0032 C

Puiggener 0001 0007 c Quevedo 0001 0037 C

Puiggener 0002 0006 c Quevedo 0002 0040 c

Puigmadrona, ptge. 0001 0027 D Química 0001 0015 c

Puigmadrona, ptge. 0002 0038 D Química 0002 0018U c

Puigmal 0005 0017 C Quintana 0001 0011 c

Puiginarti 0001 0037 C Quintana 0002 0016 c

Puigmarti 0002 0056 C Quintana, ptge. 0001 0019 D

Pujades 0001 0021 C Quintana, ptge. 0002 0020 D

Pujades 0023 0099 B Quito 0001 0037 F

Pujades 0101 0135B C Quito OOOOO 0018 F

Pujades 0137 0171 B Raïm, pl. 0001 0005 F

Pujades 0173 0433 C Raïm, pl. 0002 0004 F

Pujades 0435 0447X D Rabassa 0001 0075 C

Pujades 0002 0014 C Rabassa 0002 0072 C

Pujades 0016 0096 B Rabí Rubén 0001 0041 C

Pujades 0098 0190 C Rabí Rubén 0002 0028 C

Pujades 0192 0196 B Rábida 0001 0005 C

Pujades 0198 0448 C Rábida 0002 0006 C

Pujades 0450 0464 D Radas 0001 0085 D

Pujades, pg. 0001 OOOIB B Radas 0002 0062 C

Pujades, pg. 0003 0009 C Radi 0002 0012 C

Pujades, pg. 0011 0037 B Rafael Batlle 0001 0027 C

Pujades, pg. 0002 0004 B Rafael Batlle 0010 0030 C

Pujades, pg. 0008 0022 C Rafael Benet, pl. 0001 0001 c

Pujalt 0001 0007 F Rafael Benet, pl. 0002 0002 c

Pujalt 0002 0008 F Rafael Campalans 0001 003IX c

Pujol 0001 0033 C Rafael Campalans 0002 0002 c

Pujol 0002 0030 C Rafael Campalans 0020 0030 c

Pujolet, ptge. 0001 0013 D Rafael Capdevila 0001 0009 c

Pujolet, ptge. 0002 0008 D Rafael Capdevila 0002 0012 c

Purissima 0001 0023 D Rafaela Serrano, pita. 0001 0001 c
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Ràfols 0001 0025 C Rasos de Peguera, av. 0070 0070X D
Ràfols 0010 0030 C Rasos de Peguera, av. 0072 0078 F
Raimon Casellas, pl. 0001 0007 E Rasos de Peguera, av. 0080 0142 D
Raimon Casellas pl. 0002 0008 E Rasos de Peguera, av. 0144 0170 F
Raimon Noguera, pl. 0001 0001 C Rasos de Peguera, av. 0172 0242 D
Rajoler 0001 0003 C Raspall, pl. 0001 0001 C

Rajoler 0002 0004 c Raspall, pl. 0002 0002 C

Rajolers 0001 0033 D Ratés, ptge. 0001 0023 C
Rajolers 0002 0040 D Ratés, ptge. 0002 0022 C
Ramelleres 0001 0027 C Rauric 0001 0023 C
Ramelleres 0002 0032 C Rauric 0002 0020 c
Ramiro de Maeztu 0001 0041 C Raval, rbla. 0001 0053 c
Ramiro de Maeztu 0002 0058 C Raval, rbla. 0002 0040 c
Ramis 0001 0011 C Ravella 0001 0025 B
Ramis 0002 0020 C Rave lia 0002 0030 B
Ramon Albó 0001 0077U C Reo 0001 0053 B
Ramon Albó 0002 0078 C Reo 0059 0089 C
Ramon Batlle 0001 0081 C Rec 0002 0064 C
Ramon Batlle 0002 0086 c Rec Comtal 0001 0023 C
Ramon Berenguer el Gran, pl. 0001 0003 B Rec Comtal 0002 0024 C
Ramon Berenguer el Gran, pl. 0002 0002 B Recesvint 0001 0027 C
Ramon Berenguer el Vell 0001 0007 C Recesvint 0002 0040 C
Ramon Berenguer el Vell 0002 0010 C Rector Bruguera 0001 0033 C
Ramon Cabau, pas 0001 0001 c Rector Bruguera 0002 0034 C
Ramon Cabau, pas 0002 0002 c Rector de Vallfogona 0001 0009 C
Ramon Calsina, pl. 0001 0013 c Rector de Vallfogona 0002 0012 D
Ramon Calsina, pl. 0002 0012 c Rector Oliveras, ptge. 0001 0007 A
Ramon Mas 0001 0001 A Rector Oliveras, ptge. 0002 0010 A
Ramon Mas 0002 0002 A Rector Triadó 0001 0079 C
Ramon Miquel i Planas 0001 0061 C Rector Triadó 0002 0108 C
Ramon Miquel i Planas OOOOA 0076 c Rector Ubach 0001 0059 B
Ramon, ptge. 0002 0008 c Rector Ubach 0002 0066 B
Ramon Riera, pl. 0001 0003 c Rector Volta 0001 0005 C
Ramon Riera, pl. 0002 0002B c Rector Volta 0002 0002 C
Ramon Rocaftill 0001 0099 E Rectoret, av. 0001 0027 D
Ramon Rocafull 0002 0116 E Rectoret, av. 0002 0026 D
Ramon Torres Casanova, pita 0001 0001 B Rectoria 0001 0031 E
Ramon Trias Fargas 0001 0011 A Rectoria 0002 0038 E
Ramon Trias Fargas 0013 0017X B Redençtor, ptge. 0001 0019 C
Ramon Trias Fargas 0019 0027 C Redemptor, ptge. 0002 0024 C
Ramon Trias Fargas 0002 0012S A Regàs 0001 0035 B
Ramon Trias Fargas 0014 0022 B Regàs 0002 0034 B
Ramon Trias Fargas 0024 0046 C Regent Mendieta 0001 0053 C
Ramon Turró 0001 0017 C Regent Mendieta 0002 0050 C
Ramon Turró 0019 0089 B Regent Mendieta, ptge. 0001 0019 C
Ramon Turró 0091 0417 C Regent Mendieta, ptge. 0002 0014 C
Ramon Turró 0002 0020 C Regomir 0001 0043 C
Ramon Turró 0022 0098 B Regomir 0002 0030 C
Ramon Turró 0100 0448 C Regomir, pl. 0001 0005 C
Ramón y Cajal 0001 0107 C Regomir, pl. 0002 0006 c
Ramón y Cajal 0002 0158 C Rei Marti 0001 0051 c
Raset 0001 0055 B Rei Martí 0002 0052 c
Raset 0012 0040 B Rei, pl. 0001 0011 B
Rasos de Peguera, av. 0001 000 IB F Rei, pl. 0002 0010 B
Rasos de Peguera, av. 0003 0049 D Reial, pl. 0001 0017 C
Rasos de Peguera, av. 0051 0055 F Reial, pl. 0002 0018 C
Rasos de Peguera, av. 0057 0165 D Reig i Bonet 0001 0027 C
Rasos de Peguera, av. 0002 0058 D Reig i Bonet 0002 0024 C
Rasos de Peguera, av. 0060 0068 F Reina Amàlia 0001 0041 E
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Reina Amàlia 0002 003 8B E Rialb 0004 0016 D

Reina Cristina 0001 0013 A Riba-Roja 0001 0041 F

Reina Cristina 0002 0014 A Ribagorça 0001 0009 C

Reina Elionor 0001 0003 C Ribagorça 0002 0008 C

Reina Elionor 0002 0004 C Ribelles 0001 0049 F

Reina Elisenda Montcada, pg. 0001 0005B B Ribelles 0002 0040 F

Reina Elisenda Montcada, pg. 0007 0023 C Ribera 0001 0001 B

Reina Elisenda Montcada, pg. 0002 0008 B Ribera 0003 0003 C

Reina Elisenda Montcada, pg. 0010 0028 C Ribera 0005 0007 B

Reina Elisenda Montcada, pg. OOOOA OOOOF C Ribera 0002 0018 B

Reina Maria Cristina, av. 0001 0013 C Ribes 0001 0105 C

Reina Maria Cristina, av. 0002 0016 C Ribes 0002 0018X B

Reina Maria Cristina, pl. 0001 0001 A Ribes 0020 0046 C

Reina Victòria 0001 0007 B Ribes 0048 0062X B

Reina Victòria 0009 0031 C Ribes, ctra. 0001 0051 D

Reina Victòria 0002 0004B B Ribes, ctra. 0053 0111 E

Reina Victòria 0006 0032 C Ribes, ctra. 0531 0615 D

Reineta, camí 0001 0115 D Ribes, ctra. 0002 0042 D

Reineta, camí 0002 0080 D Ribes, ctra. 0044 01381 E

Reis Catòlics 0001 0055 D Ribes, ctra. 0140 0158 F

Reis Catòlics 0002 0060 D Ribes, ctra. 0290 0556 E

Reixac 0001 0027 F Ricard Zamora, ptge. 0001 0005 C

Reixac 0002 0028 F Ricard Zamora, ptge. 0002 0008X C

Rellotge, ptge. 0001 0003 C Ricardo Calvo 0001 0025 c

Rellotge, ptge. 0002 0004 C Ricardo Calvo 0002 0022 c

Rembrandt 0001 0005 D Ricardo Villa 0001 0009 c

Rembrandt 0007 0011 E Ricardo Villa 0002 OOIOX c

Rembrandt 0014 0016 E Ricart 0001 0063 c

Remei 0001 0045 C Ricart 0002 0062 c

Remei 0002 0032 C Riego 0001 0051 D

Renaixença 0001 0085 c Riego 0002 0042 D

Renaixença 0002 0080 c Riells 0001 0057 F

Renart 0001 0067 c Riells 0002 0038 F

Renart 0002 0068 c Riera Alta 0001 0069 C

Renau 0001 0017B F Riera Alta 0073 0073 C

Repartidor 0001 0057B D Riera Alta 0002 0064 C

Repartidor 0002 0056 D Riera Alta 0071X 0071X A

República Argentina, av. 0001 0283 B Riera Baixa 0001 0023 C

República Argentina, av. 0002 0280 B Riera Baixa 0002 0026 C

República Dominicana 0001 0075 D Riera de Sant Miquel 0001 0079 B

República Dominicana 0002 0080 D Riera de Sant Miquel 0002 0076 B

Requesens 0001 0007 C Riera de Tena 0001 0017 C

Requesens 0002 0004 C Riera de Tena 0019 0051 D

Rera el Cementiri Vell, ptge. 0017 0019 B Riera de Tena 0002 0060 D

Rera el Cementiri Vell, ptge. 0021 0021 C Riera de Vallcarca 0001 0023 C

Rera el Cementiri Vell, ptge. 0016 0018 B Riera de Vallcarca 0002 0008 C

Rera el Cementiri Vell, ptge. 0020 0022 C Riera d'Horta 0001 0065 C

Rera Palau 0001 0013 C Riera d'Horta 0002 0058 C

Rera Palau 0002 0006 C Riereta 0001 0037C E

Rera Sant Just 0001 0003 B Riereta 0002 0034 E

Rera Sant Just 0002 0002 B Rio de Janeiro, av. 0001 0009 C

Residència 0001 0031 C Rio de Janeiro, av. 0011 0015 D

Residència 0002 0030 C Rio de Janeiro, av. 0017 0025U C

Residència A D C Rio de Janeiro, av. 0027 0091 D

Reus 0001 0031 C Rio de Janeiro, av. 0093 0135 C

Reus 0002 0030 C Rio de Janeiro, av. 0002 0040 D
Revolució Setembre 1868, pl. 0001 0017 C Rio de Janeiro, av. 0042 0066 A

Revolució Setembre 1868, pl. 0002 0018 C Rio de Janeiro, av. 0068 0102 D

Rialb 0003 0011 D Rio de Janeiro, av. 0104 0118 C
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Ríos Rosas 0001 0067 B Roc Boronat 0134 0150 B
Rius Rosas 0002 0050 B Roca 0001 0031 B
Ripoll 0021 0027 B Roca 0002 0036 B
Ripoll 0012 0022 B Roca i Batlle 0001 0015 B
Ripollès 0001 0101 D Roca i Batlle 0017 0037 C

Ripollès 0002 0098 D Roca i Batlle OOOOA 0034 B
Ripollet 0001 0009 F Roca, ptge. 0001 0003 C

Ripollet 0002 0026B F Roca, ptge. 0002 0004 C
Rita Bormat 0001 0013 B Rocaberti 0001 00131 C
Rita Boimat 0002 0010 B Rocaberti 0002 0012 C
Ritme 0001 0007 D Rocabruna 0001 0019 F
Ritme 0002 0006 D Rocabruna 0006 0020 F
Riu de la Plata 0001 0033 D Rocafort 0001 0033 C
Riu de la Plata 0002 0004 C Rocafort 0035 0179 B
Riu de l'Or 0001 0039 C Rocafort 0185 0263 C
Riu de l'Or 0002 0038 C Rocafort 0265 0269 B
Riudarenes 0001 0009 C Rocafort 0002 0028 C
Riudarenes 0002 0008 C Rocafort 0030 0166 B
Riudaura 0001 0007 D Rocafort 0168 0248 C
Riudaura 0002 0008 D Rocafort 0250 0260 B
Riudecanyes 0001 0061 F Rodes 0001 0009 F
Riudecanyes 0002 0062 F Rodes 0002 0008 F
Riudoms 0001 0025 F Rodrigo Caro 0001 0065 F
Riudoms 0002 0034 F Rodrigo Caro 0002 0074 F
Rius i Taulet, av. 0001 0005 D Rodriguez 0001 0009 D
Rius i Taulet, av. 0007 0017 C Rodriguez 0002 0010 D
Rius i Taulet, av. 0002 0012S C Rogent 0001 0087 C
Rius i Taulet, P E 0002 0002 C Rogent 0002 0062 C
Rius i Taulet, pl. 0002 0020 B Rogent 0064 0140 D
Rivadeneyra 0001 0003 A Roger 0001 0069 C
Rivadeneyra 0002 0006 A Roger 0002 0074 C
Rivero 0001 0075 C Roger de Flor 0001 0097 C
Rivero 0002 0078 C Roger de Flor 0099 0107 B
Rivero, bda. 0001 0015 c Roger de Flor 0109 0171 C
Rivero, bda. 0002 0012 c Roger de Flor 0173 0181 B
Robacols, ptge. 0001 0009 c Roger de Flor 0183 0303 C
Robacols, ptge. 0002 0008 c Roger de Flor 0002 0052X B
Robador 0001 0055 E Roger de Flor 0054 0108 C
Robador 0002 0010 E Roger de Flor 0110 0128 B
Robador 0012 0014B c Roger de Flor 0130 0338 C
Robador 0016 003 8X E Roger de Flor, ptge. 0001 0019B C
Robert Gerhard 0001 0005 C Roger de Flor, ptge. 0002 0016B C
Robert Gerhard 0002 0004 c Roger de Llúria 0001 0137 A
Robert, ptge. 0001 0009 c Roger de Llúria 0139 0159 B
Robi 0001 0033 c Roger de Llúria 0002 0122 A
Robi 0002 0036 c Roger de Llúria 0124 0134 B
Robinia 0001 0047 D Roig 0001 0025 C
Robinia 0002 0040 D Roig 0002 0038 C
Robrenyo 0001 0073 C Roig i Solé 0001 003IX D
Robrenyo 0075 0127 B Roig i Solé 0002 0018X D
Robrenyo 0002 0078 C Roine 0001 0031 C

Robrenyo 0088 0130 B Roine 0002 0032 C
Roc Boronat 0001 0079 C Rois de Corella 0001 0015 F
Roc Boronat 0081 0095 B Rois de Corella 0002 0016 F
Roc Boronat 0097 0097 C Rojals 0001 0007 F
Roc Boronat 0099 0155 B Roma 0001 0007 C
Roc Boronat 0002 0062 C Roma 0002 0032 C
Roc Boronat 0064 0092 B Roma, av. 0001 0007 B
Roc Boronat 0094 0132 C Roma, av. 0009 0113 C
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Roma, av. 0115 0159 B Rosic 0002 0006 C

Roma, av. 0002 0016 B Rossell 0001 0027 E

Roma, av. 0018 0112 C Rossell 0002 0012 E

Roma, av. 0114 0152 B Rosselló 0001 0099 C

Román Macaya 0001 0027 C Rosselló 0101 0219 B

Román Macaya 0002 0026 C Rosselló 0221 0281 A

Romaní 0001 0017 F Rosselló 0339 0433 C

Romaní 0002 0020 F Rosselló 0435 0495 B

Romaninar 0001 002 IB D Rosselló 0497 0569 C

Romaninar 0002 0016 D Rosselló 0002 0066 C

Romans 0001 0041 C Rosselló 0068 0198 B

Romans 0002 0050 C Rosselló 0200 02581 A

Romeu 0001 0001 D Rosselló 0260 0282 B

Romeu 0002 0002 C Rosselló 0284 0284 A

Romeus de Sant Medir, pi. 0019 0031 C Rosselló 0286 0294 B

Ròmul Bosch, ptge. 0001 0011 C Rosselló 0308 0402 C

Ròmul Bosch, ptge. 0002 0006 C Rosselló 0404 0458B B

Roquetes 0001 0009 C Rosselló 0460 0560 C

Roquetes 0002 0020 C Rosselló 0281b 0337 B

Roquetes, pi. OOIS OOIS F Rosselló 0294b 0294B A

Ros de Olano 0001 0041 C Rosselló 0294c 0306 B

Ros de Olano 0002 0052 C Rosselló i Porcel 0001 0009 D

Ros, ptge. 0001 0017 E Rosselló i Porcel 0011 0021 A

Ros, ptge. 0002 0016 E Rosselló i Porcel 0002 0020 D

Rosa 0001 0005 C Rossend Arús 0001 006IX C

Rosa 0002 0006 C Rossend Arús 0002 0082 C

Rosa dels Vents, pl. 0001 0011 I Rossend Nobas 0001 0039 C

Rosa dels Vents, pl. 0002 0010 I Rossend Nobas 0002 0020 C

Rosa Leveroní, ptge. 0001 0015 c Rossinyols, av. 0001 0023 D

Rosa Leveroní, ptge. 0002 0014 c Rossinyols, av. 0002 0014 D

Rosa Perolet, pl. 0001 0003 B Roura 0001 0043 C

Rosa Perolet, pl. 0002 0002 B Roura 0002 0050 C

Rosa Sabater, pl. 0001 0003 C Roura, ptge. 0001 0027 C

Rosa Sabater, pl. 0002 0004 C Roura, ptge. 0002 0032 C

Rosa Sensat 0001 0031 B Rovelló, torrent 0001 0021 D

Rosa Sensat 0002 0040 B Rovelló, torrent 0002 0022 D
Rosales 0001 0037 C Rovira i Trias, pl. 0001 0005 C

Rosales 0002 0010 C Rovira i Trias, pl. 0007 0011 B

Rosalía de Castro 0001 0067 C Rovira i Trias, pl. 0002 0004 C

Rosalía de Castro 0002 0054 C Rovira i Trias, pl. 0006 0010 B

Rosari 0001 0057 c Rovira i Virgili 0001 0017 C
Rosari 0002 0054 c Rovira i Virgili 0002 0014 C

Rosario Pi 0001 0019 c Rovira, ptge. 0001 0027 C

Rosario Pi 0002X 0012X c Rovira, ptge. 0002 0026 C

Rosella 0009 0031 c Rubén Darío 0001 0135 C

Rosella 0010 0038 c Rubén Darío 0002 0114 C

Roser 0001 0109 c Rubens 0001 0037 D

Roser 0002 0100 c Rubens 0002 0060B D

Roser, pita. 0001 0009 B Rubinstein 0001 0001 B

Roser, pita. 0002 0008 B Rubinstein 0002 0006 B

Roserar, ptge. 0001 0023 C Rubió i Balaguer 0061 0083 D

Roserar, ptge. 0002 0018 C Rubió i Lluch 0001 0007X B

Rosés (Sants) 0001 0071 C Rubió i Lluch 0002 0012 B
Rosés (Sants) 0002 0068 C Rubió i Ors 0001 0061 C
Rosés (Vall Hebron) 0001 0021 C Rubió i Ors 0002 0074 C
Rosés (Vall Hebron) 0002 0014 C Ruiz de Padrón 0001 0101 D

Rosés, pl. 0001 0001 C Ruiz de Padrón 0002 0108 D

Rosés, pl. 0002 0002 C Rull 0001 0009 C
Rosic 0001 0007 c Rull 0002 0014 C
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Rustullet, ptge. 0001 0025 C Saleta 0001 0009 C
Rustullet, ptge. 0002 0024 C Saleta 0002 0012 C
Sa Tuna 0001 0021 F Salinas 0001 0019 C
Sa Tima 0002 0012 F Salinas 0002 0018 C
Sabastida 0001 0025 C Sallent 0001 0005 C
Sabastida 0002 0022 C Sallent 0002 0004 C
Sabateret 0001 0007 C Salomó 0001 0041 F
Sabateret 0002 0006 C Salomó 0002 0046 F
Sabino Arana 0001 0025 C Salou 0001 0037 D
Sabino Arana 0027 0033 A Salou 0002 0020 D
Sabino Arana 0002 0060X A Salses 0001 0119 E
Sacedón 0001 0027 E Salses 0002 OOOOG E
Sacedón 0002 0030 E Salvà 0001 0095 D
Sadurní 0001 0017 E Salvà 0002 0096 D
Sadurní 0002 0022 E Salvador 0001 0017 E

Safareigs 0001 0021 C Salvador 0002 0024 E
Safareigs 0002 0022 C Salvador Alarma 0003 0025 C

S'Agaró 0001 0063 F Salvador Alarma 0002 0028 C

S'Agaró OOIOX 0054X F Salvador Aulet 0001 0001 c

Sagàs 0001 0055 D Salvador Aulet 0002 0002 c

Sagàs 0002 00621 D Salvador Espriu 0001 0109X B

Sagrada Família 0015 0021 D Salvador Espriu 0006 0006 B

Sagrada Família 0002 0020 D Salvador Mtmdí 0001 0017 C

Sagrada Família, pl. 0001 0025 B Salvador Mundí 0002 0020V C
Sagrada Família, pl. 0002 0026 B Salvador Riera, pl. 0001 0007 C
Sagrada Família, ptge. 0001 0005 C Salvador Riera, pl. 0002 0006 C
Sagrada Família, ptge. 0002 0006 C Salvador Riera, ptge. 0001 0019 C

Sagrat Cor 0001 00251 C Salvador Riera, ptge. 0002 0026 C

Sagrat Cor 0002 0020 C Salvador Seguí, pl. 0001 0017 E

Sagrera 0031 0197 C Salvador Seguí, pl. 0002 0016 E

Sagrera 0015X 0015X B Salvat Papasseit, pg. 0001 0017 C

Sagrera 0002 0030B D Salvat Papasseit, pg. 0002 0042 C
Sagrera 0032 0202X C Salze 0001 0007 E
Sagrera, bda. 0001 OOllB D Salze 0002 0008 E
Sagrera, bda. 0002 0018 D Salze, camí 0001 0105 D

Sagristà, ptge. 0001 0023 B Salze, camí 0002 0104 D
Sagristà, ptge. 0002 0024 B Samaniego 0001 0087 E
Sagristans 0001 0017 A Samaniego 0002 0088 E
Sagristans 0002 0010 A Samaria 0001 0007 D
Sagués 0001 0053 B Samaria 0002 0008 D
Sagués 0002 0054 B Samsó 0001 0003 C

Sagunt 0001 0003B C Samsó 0002 0038 C

Sagimt 0005 0117 D Sancho de Àvila 0001 0177 C

Sagimt 0002 0108 D Sancho de Àvila 0002 0186 C
Saint Louis 0002 0020 B Sancho Marracó 0001 0013 D
Sal 0001 0021 C Sancho Marracó 0002 0016 C
Sal 0002 0022 C Sanet 0001 0011 F
Saladrigas, ptge. 0001 0019 C Sanet 0002 0012 F

Saladrigas, ptge. 0002 0016 C Sanllehy, pl. 0001 0005 C
Salamanca 0001 0041X C Sanllehy, pl. 0002 0010 C
Salamanca 0002 0058 C Sanpere i Miquel 0001 0039 C
Saldes 0001 0051 D Sanpere i Miquel 0002 0036 C
Saldes 0002 0074 D Sant Adrià 0001 0041 C
Salem 0001 0007 F Sant Adrià 0081 0151 E
Salem 0002 0006 F Sant Adrià 0041X 0079 D
Sales i Ferré 0001 0023 C Sant Adrià 0002 003 8B C
Sales i Ferré 0025 0079 D Sant Adrià 0090 0196C E
Sales i Ferré 0002 0026 C Sant Adrià 0038C 0088 D
Sales i Ferré 0028 0074 D Sant Agustí 0001 0009 C
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Sant Agustí 0002 0016 C Sant Cebrià, camí OOOOA 0154 C

Sant Agustí, pl. 0001 0003 C Sant Crispi 0001 0045 E

Sant Agustí, pl. 0002 0004 C Sant Crispi 0002 0032 E

Sant Agustí Vell, pl. 0001 0017 C Sant Crist 0001 0065 C

Sant Agustí Vell, pl. 0002 0016 C Sant Crist 0002 0072 C

Sant Alexandre 0001 0067 C Sant Cristòfol 0001 0021 B

Sant Alexandre 0002 0066 C Sant Cristòfol 0002 0020 B

Sant Andreu, riera 0001 0111 C Sant Cristòfol, pl. 0001 0021 D

Sant Andreu, riera 0002 0104 C Sant Cristòfol, pl. 0002 0022 D

Sant Antoni Abat 0001 0063 C Sant Cugat, camí 0001 0085 D

Sant Antoni Abat 0002 0058 C Sant Cugat, camí 0002 0026 C

Sant Antoni Abat, ptge. 0001 0015 C Sant Cugat, camí 0028 0104 D

Sant Antoni Abat, ptge. 0002 0012 C Sant Cugat, camí OOOOF OOOOF D

Sant Antoni de Pàdua 0001 0009 E Sant Cugat, ctra. 0001 0383 C

Sant Antoni Maria Claret 0001 0165 B Sant Cugat, ctra. 0002 0626 C

Sant Antoni Maria Claret 0167 0403 C Sant Cugat del Vallès 0001 0021 D

Sant Antoni Maria Claret 0002 0214 B Sant Cugat del Vallès 0023 0045 C

Sant Antoni Maria Claret 0216 0350 C Sant Cugat del Vallès 0047 0061U D

Sant Antoni Maria Claret 0352 0356 B Sant Cugat del Vallès 0002 0020 D

Sant Antoni Maria Claret 0358 0522 C Sant Cugat del Vallès 0036 0064 C

Sant Antoni, pg. 0001 0057X C Sant Dalmir 0001 0041 E

Sant Antoni, pg. 0053 0055 B Sant Dalmir 0002 0048 E

Sant Antoni, pg. 0002 0040 C Sant Delfí 0001 0011 C

Sant Antoni, rda. 0001 0063 A Sant Delfí 0002 0008 C

Sant Antoni, rda. 0002 0106 A Sant Domènec 0001 0023 c

Sant Antoni Sombrerera 0001 0011 C Sant Domènec 0002 0022 c

Sant Antoni Sombrerera 0002 0008 C Sant Domènec del Call 0001 0017 c

Sant Antoni, trav. 0001 0035 C Sant Domènec del Call 0002 0016 c

Sant Antoni, trav. 0002 0026 C Sant Domènec Santa Caterina 0001 0001 D

Sant Baltasar 0001 0031 D Sant Domènec Santa Caterina 0002 0006 D

Sant Baltasar 0002 0030 D Sant Elies 0001 0043 B
Sant Bartomeu 0001 0009 E Sant Elies 0002 0044 B
Sant Bartomeu 0002 0008 E Sant Elm 0001 0095 C

Sant Bartomeu Quadra, costa 0002 0121 C Sant Elm 0002 0096 C

Sant Bartomeu Quadra,costa 0001 0015 C Sant Eloi 0001 0011 C

Sant Benet, ptge. 0001 0013 c Sant Eloi 0002 0014 C

Sant Benet, ptge. 0002 0012 c Sant Erasme 0001 0019 C

Sant Bernabé 0001 0019 E Sant Erasme 0002 0014 C

Sant Bernabé 0002 0020 E Sant Eudald 0001 0065 D

Sant Bernat Calbó, pl. 0001 0005 B Sant Eudald 0002 0058 D

Sant Bernat Calbó, pl. 0007 0007 C Sant Eusebi 0001 0069 B

Sant Bernat Calbó, pl. 0002 0002 C Sant Eusebi 0002 0072 B

Sant Bernat Calbó, pl. 0004 0004 B Sant Felip Neri 0001 0003 B

Sant Bernat Calbó, pl. 0006 0008 C Sant Felip Neri 0002 0004 B

Sant Bernat, ptge. 0001 0009 C Sant Felip Neri, pl. 0001 0005 B

Sant Bernat, ptge. 0002 0012 C Sant Felip Neri, pl. 0002 0006 B

Sant Bertran 0001 0013 D Sant Felip, ptge. 0001 0017 B

Sant Bertran 0002 0016 D Sant Felip, ptge. 0002 0014 B

Sant Bertran, moll 0001 0003 I Sant Feliu de Codines 0001 0099 D
Sant Bertran, moll 0002 0004 I Sant Feliu de Codines 0101 0183 F

Sant Bonaventura, carró. 0001 0005 A Sant Feliu de Codines 0185 0221 D

Sant Bonaventura, carró 0002 0004 A Sant Feliu de Codines 0002 0048 F

Sant Camil 0001 0031 D Sant Feliu de Codines 0050 0108 D

Sant Camil 0002X 0036 D Sant Feliu de Codines 0110 0196 F

Sant Carles 0001 0039 C Sant Feliu de Guíxols 0001 0011 C

Sant Carles 0002 0046 C Sant Feliu de Guíxols 0002 0018 C

Sant Casimir 0001 0005 c Sant Ferran 0001 0025 c

Sant Casimir 0002 0006 c Sant Ferran 0002 0024 c
Sant Cebrià, camí 0001 0157 c Sant Ferriol 0001 0017 D
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Sant Ferriol 0002 0012 D Sant Isidre 0001 0005 C
Sant Francesc 0001 0029X C Sant Isidre 0002 0008 C
Sant Francesc 0002 0032X C Sant lu, pl. 0001 0005 B
Sant Francesc, pg. 0001 0023 C Sant lu, pl. 0002 0006 B
Sant Francesc, pg. 0002 0018 C Sant Jacint 0001 0013 C
Sant Francesc, pita. 0001 0007 B Sant Jacint 0002 0008 C
Sant Francesc, pita. 0002 0006 C Sant Jaitme Apòstol 0001 0019 C
Sant Francesc Xavier 0001 0093 D Sant Jaume Apòstol 0002 0012 C
Sant Francesc Xavier 0002 0082 D Sant Jaume, pl. 0001 0007 A
Sant Francesc Xavier, pl. 0001 0023 F Sant Jaume, pl. 0002 0008 A
Sant Francesc Xavier, pl. 0002 0024Y F Sant Jaume, ptge. 0001 0019 D
Sant Frederic 0001 0051 E Sant Jaume, ptge. 0002 0022 D
Sant Frederic 0002 0060 E Sant Joan Bosco, pg. 0001 0067 B
Sant Fructuós 0001 0143 C Sant Joan Bosco, pg. 0002 0074 B
Sant Fructuós 0002 0104 C Sant Joan de la Salle 0001 0049 C
Sant Gabriel 0001 0007 B Sant Joan de la Salle 0002 0054 C
Sant Gabriel 0009 0019 C Sant Joan de Malta 0001 0099 D
Sant Gabriel 0002 0012 B Sant Joan de Malta 0101 0221 C
Sant Gabriel 0014 0024 C Sant Joan de Malta 0002 0078 D
Sant Gabriel 0026 0026 B Sant Joan de Malta 0080 0124 C
Sant Gaietà, pl. 0001 0009 C Sant Joan de Malta 0126 0158 B
Sant Gaietà, pl. 0002 OOIOB C Sant Joan de Malta, ptge. 0001 0015 D
Sant Galdric, pl. 0001 0003 C Sant Joan de Malta, ptge. 0002 0024 D
Sant Galdric, pl. 0002 0004 C Sant Joan, pg. 0001 0037 A
Sant Gaudenci 0001 0025 E Sant Joan, pg. 0039 0203 B
Sant Gaudenci 0002 0024 E Sant Joan, pg. 0002 0210 B
Sant Genis a Horta, camí 0001 0059 C Sant Joaquim 0001 0041 C
Sant Genis a Horta, cami 0002 0076 C Sant Joaquim 0002 0048 C
Sant Genis, cami 0001 0033 c Sant Joaquim, pl. 0001 0009 B
Sant Genis, cami 0002 0034 c Sant Joaquim, pl. 0002 0010 B
Sant Genis, cami 0040 0048 D Sant Jordi 0001 0015 C
Sant Genis, cami R04 R04 C Sant Jordi 0002 0010 C
Sant Germà 0001 0015 C Sant Josep 0001 0015 C
Sant Germà 0002 0020 C Sant Josep 0002 0022 C
Sant Gervasi de Cassoles 0001 0121 B Sant Josep Cottolengo 0001 0013 C
Sant Gervasi de Cassoles 0002 0106 B Sant Josep Cottolengo 0002 0016 C
Sant Gervasi, pg. 0001 0091 B Sant Josep de Calassanç, pl. 0001 0003 C
Sant Gervasi, pg. 0002 0090 B Sant Josep de Calassanç, pl. 0002 0002 C
Sant Gil 0001 0025 C Sant Josep Muntanya, ptge. 0001 0019 C
Sant Gil 0002 0018 C Sant Josep Mimtanya, ptge. 0002 0014 C
Sant Gregori Taumaturg, pl. 0001 0009 B Sant Josep Oriol 0002 0012 E
Sant Gregori Taumaturg, pl. 0002 0008B B Sant Josep Oriol OOOIX 0019 E
Sant Giúllem 0001 0027 B Sant Josep Oriol, pl. 0001 0011 B
Sant Guillem 0002 0032 B Sant Josep Oriol, pl. 0002 0010 B
Sant Hermenegild 0001 0023 B Sant Josep, pl. 0001 0019 C
Sant Hermenegild 0002 0032 B Sant Josep, pl. 0002 0018 C
Sant Hipòlit 0001 0067 C Sant Jtist, pl. 0001 0005 C
Sant Hipòlit 0002 0064 C Sant Just, pl. 0002 0006 C
Sant Honorat 0001 0013 B Sant Alfons M. Liguori 0001 0003 C
Sant Honorat 0010 0010 B Sant Alfons M. Liguori 0002 0002 C
Sant Ignasi 0001 0005 C Sant Llàtzer 0001 0007 C
Sant Ignasi 0002 0006 C Sant Llàtzer 0002 0010 C
Sant Ildefons 0001 0053 C Sant Llàtzer, cami 0001 00491 D
Sant Ildefons 0002 0058 C Sant Llàtzer, cami 0002 0052 D
Sant Iscle 0001 0043 C Sant Lluís 0001 0107 C
Sant Iscle 0063 0079 F Sant Lluís 0002 0092 C
Sant Iscle 0002 0062 C Sant Magí 0001 0029 B
Sant Iscle 005 IB 0061 D Sant Magí 0002 0032 B
Sant Iscle 0062B 0088 D Sant Manuel 0001 0019 C
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Sant Manuel 0002 0016 C Sant Pere d'Abanto 0002 0028 B

Sant Marc 0001 0029 B Sant Pere de Romanies 0001 0011 C

Sant Marc 0002 0042 B Sant Pere de Romanies 0002 0010 C

Sant Marià 0001 0029 C Sant Pere Màrtir 0001 0051 C

Sant Marià 0002 0034 C Sant Pere Màrtir 0002 0058 C

Sant Marià, bda. 0001 0015 D Sant Pere Més Alt 0001 0013 A

Sant Marià, bda. 0002 0018 D Sant Pere Més Alt 0002 0006 A

Sant Màrius 0001 0059 C Sant Pere Més Alt 0008 0078 C

Sant Màrius 0002 0058 C Sant Pere Més Alt 0013B 0067 C

Sant Martí 0003B 0015 E Sant Pere Més Baix 0001 0077 c

Sant Martí 0010 0016 E Sant Pere Més Baix 0002 0098 c

Sant Martí de Porres 0001 0009 D Sant Pere Mitjà 0001 0093 D

Sant Martí de Porres 0002 0002 D Sant Pere Mitjà 0002 0072 D

Sant Martí, rda. 0001 0065 D Sant Pere, pl. 0003 0015 C

Sant Martí, rda. 0002 0008 D Sant Pere, pl. 0004 0016 C

Sant Martí, rda. 0008B 0008C C Sant Pere, ptge. 0001 0041 C

Sant Martí, rda. 0008F 0008U D Sant Pere, ptge. OOOOA 0032 C

Sant Martí, rda. 0008X 0108 C Sant Pere, rda. 0001 0055 A

Sant Mateu 0001 0027 C Sant Pere, rda. 0002 0076 A

Sant Mateu 0002 0060 C Sant Pol de Mar, pl. 0001 0001 F

Sant Medir 0001 0019 C Sant Pol de Mar, pl. 0002 0002 F

Sant Medir 0002 0040 c Sant Quintí 0001 0095 C

Sant Miquel 0001 0137 c Sant Quintí 0002 0140 C

Sant Miquel 0002 0134 c Sant Quirze Safaja 0001 0043 D

Sant Miquel, bda. 0001 0009 c Sant Quirze Safaja 0002 0024 F

Sant Miquel, bda. 0002 0008 c Sant Quirze Safaja 0026 0044 D

Sant Miquel, pl. 0001 0005 B Sant Rafael 0001 0031 E

Sant Miquel, pl. 0002 0006 B Sant Rafael 0002 0022 C

Sant Miquel, ptja 0001 0011 C Sant Rafael 0024 0042 E

Sant Miquel, ptja 0002 0102P C Sant Ramon 0001 0029 E

Sant Narcís 0001 0063 C Sant Ramon 0002 0030 E

Sant Narcís 0002 0048 C Sant Ramon de Penyafort 0001 0009 C

Sant Nicolau 0001 0021U C Sant Ramon de Penyafort 0011 0019 F

Sant Nicolau 0002 0024U C Sant Ramon Nonat, av. 0001 0037 B

Sant Oleguer 0001 0017X E Sant Ramon Nonat, av. 0002 0040 B

Sant Oleguer 0002 0022 E Sant Ramon Nonat, ptge. 0001 0019 C

Sant Onofre 0001 0011 C Sant Ramon Nonat, ptge. 0002 0014 C

Sant Onofre 0002 0020 C Sant Roc 0001 0037 C

Sant Pacià 0001 0025 E Sant Roc 0002 0034 C

Sant Pacià 0002 0018 E Sant Salvador 0001 0159 C

Sant Pasqual Bailón 0001 0011 C Sant Salvador 0002 0124 C

Sant Pasqual Bailón 0002 0016 C Sant Sebastià 0001 0079 C

Sant Pau 0001 0065 c Sant Sebastià 0002 0076 C

Sant Pau 0067 0101 E Sant Sebastià, ptja lOOP lOOP I

Sant Pau 0103 0119 c Sant Sever 0001 0011 B

Sant Pau 0002 0066X c Sant Sever 0002 0012 B

Sant Pau 0068 0084 E Sant Simó 0001 0007 C

Sant Pau 0086 0128 c Sant Simplici 0001 0005 C

Sant Pau, ptge. 0001 0019 B Sant Simplici 0002 0006 C

Sant Pau, ptge. 0002 0018 B Sant Tarsici, pas 0001 0003 C

Sant Pau, rda. 0001 0079 B Sant Tarsici, pas 0002 0004 C

Sant Pau, rda. 0002 0080 B Sant Tomàs 0001 0091 C

Sant Paulí de Noia 0001 0005 C Sant Tomàs 0002 0098 C

Sant Paulí de Noia 0002 0006B C Sant Vicenç 0001 0039 C

Sant Pere 0001 0015 C Sant Vicenç 0002 0034 C

Sant Pere 0002 0020 C Sant Vicenç de Sarrià, pl. 0001 0011 C

Sant Pere Claver 0001 0043 C Sant Vicenç de Sarrià, pl. 0002 0010 C
Sant Pere Claver 0002 0038 C Santa Àgata 0001 0045 C
Sant Pere d'Abanto 0001 0023 B Santa Àgata 0002 0040 C
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Santa Albina 0001 0069 E Santa Eulàlia, pg. 0002 0022 C
Santa Albina 0002 0058 E Santa Eulàlia, pl. 0001 0015 c
Santa Amàlia 0001 0059U C Santa Eulàlia, pl. 0002 0016 c
Santa Amàlia 0002 0074 C Santa Eulàlia, ptge. 0001 0021 c
Santa Amèlia 0001 0043 c Santa Eulàlia, ptge. 0002 0022 c
Santa Amèlia 0045 0057 B Santa Fe 0001 0009 c
Santa Amèlia 0002 0016 C Santa Fe 0002 0006 c
Santa Amèlia 0018 0026 B Santa Fe de Nou Mèxic 0001 0017 c
Santa Amèlia, ptge. 0001 0005 C Santa Fe de Nou Mèxic 0002 0018 c
Santa Amèlia, ptge. 0002 0006 C Santa Filomena 0001 0039 c
Santa Aima 0001 0039 A Santa Filomena OOOOA 0028 c
Santa Aima 0002 0032 A Santa Gemma 0001 0021 E
Santa Carolina 0001 0097 C Santa Gemma 0002 0024 E
Santa Carolina 0002 0080 C Santa Joana d'Arc 0001 0093 c
Santa Caterina 0001 0073 C Santa Joana d'Arc 0002 0092 c
Santa Caterina 0002 0074 C Santa Joaquima de Vedruna 0001 0009 c
Santa Caterina de Siena 0019 0033 B Santa Joaquima de Vedruna 0002 0012 c
Santa Caterina de Siena 0035 0045U C Santa Laura 0001 0013 D
Santa Caterina de Siena 0020 0032 B Santa Laura 0002 0024 D
Santa Caterina de Siena 0034 0044 C Santa Lluïsa de Marillac 0001 0027 C
Santa Caterina, pl. 0001 0003 C Santa Llúcia 0001 0003 B
Santa Caterina, pl. 0002 0002 C Santa Llúcia 0002 0002 B
Santa Cecilia 0001 0023 C Santa Llui'sa de Marillac 0002 0034 C
Santa Cecilia 0002 0020 C Santa Madrona 0001 0027 C
Santa Clara, bda. 0001 0003 B Santa Madrona 0002 0028 C
Santa Clara, bda. 0002 0004 B Santa Madrona, pg. 0001 0051 C
Santa Clotilde 0001 0015 C Santa Madrona, pg. 0002 0054 C
Santa Clotilde 0002 0014 C Santa Madrona, pl. 0001 0009 C
Santa Coloma 0001 0039 C Santa Madrona, pl. 0002 0010 C
Santa Coloma 0002 0118 C Santa Magdalena 0001 0017 c
Santa Coloma, pg. 0001 0125U D Santa Magdalena 0002 0014 c
Santa Coloma, pg. 0002 0092 C Santa Magdalena Sofia 0001 0023 c
Santa Coloma, pg. 0094 0112 F Santa Magdalena Sofia 0002 0022 c
Santa Coloma, pg. 0114 0122 C Santa Margarida 0001 0003 D
Santa Creu 0001 0005 C Santa Margarida 0002 0012 D
Santa Creu 0002 0002 c Santa Maria 0001 0001 B
Santa Creu Olorda Sarrià, ctra 0001 0049 c Santa Maria 0002 0018 B
Santa Creu Olorda Sarrià, ctra. 0209 2791 D Santa Maria de Vilalba, ptge. 0001 0091 C
Santa Creu Olorda Sarrià, ctra. 0349 0529 C Santa Maria de Vilalba, ptge. 0002 0004 C
Santa Creu Olorda Sarrià, ctra. 0002 0044 c Santa Maria, pl. 0001 0007 B
Santa Creu Olorda Sarrià, ctra. 0046 0280 D Santa Maria, pl. 0002 0008 B
Santa Creu Olorda Sarrià, ctra. 0350 0530 C Santa Marta 0001 0035 C
Santa Dorotea 0001 0011 C Santa Marta 0002 0030 C
Santa Dorotea 0002 0010 C Santa Matilde 0001 0045 C
Santa Elena 0001 0005 E Santa Matilde 0002 0040 C
Santa Elena 0002 0012 E Santa Mònica 0001 0003 D
Santa Elionor 0001 0011 D Santa Mònica 0002 0006 D
Santa Elionor 0002 0016 D Santa Olivia 0001 0005 C
Santa Engràcia 0001 0129 D Santa Olivia 0002 0004 C
Santa Engràcia 0002 0110 D Santa Otilia 0001 0049 D
Santa Engràcia, pl. 0001 0005U D Santa Otilia 0051 0057 E
Santa Engràcia, pl. 0002 0010 D Santa Otilia 0002 0048 D
Santa Eugenia 0001 0029 B Santa Otilia 0050 0058 E
Santa Eugenia 0002 0018 B Santa Peronella 0001 0017 B
Santa Eulàlia 0001 0035 C Santa Peronella 0002 0016 B
Santa Eulàlia 0002 0036 C Santa Perpètua 0001 0003 B
Santa Eulàlia, bda. 0001 0003 C Santa Perpètua 0005 0019 C
Santa Eulàlia, bda. 0002 0004 C Santa Perpètua 0002 0032 C
Santa Eulàlia, pg. 0001 0025 C Santa Rosa 0001 0025 C
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Santa Rosa 0002 0024 C Sardenya 0029 0067 C

Santa Rosalia 0001 0163B E Sardenya 0069 0147 B

Santa Rosalia 0002 0140 E Sardenya 0169 0193 B

Santa Tecla 0001 0013 C Sardenya 0195 0497 C

Santa Tecla 0002 0014 C Sardenya 0499 0499 B

Santa Teresa 0001 0013 c Sardenya 0501 0563 C

Santa Teresa 0002 0016 c Sardenya 0048 0106 C

Santa Teresa, ptge. 0001 0019 E Sardenya 0108 0158 B

Santa Teresa, ptge. 0002 0026 E Sardenya 0160 0198 C

Santa Úrsula 0001 0015 C Sardenya 0200 0216 B

Santa Úrsula 0002 0012 c Sardenya 0218 0312 C

Santaló 0001 0165 B Sardenya 0314 0318 B

Santaló 0002 0158 B Sardenya 0320 0418 C

Santander 0001 0119 F Sardenya 0420 0492 B

Santander 0011 0011 C Sardenya 0494 0552 C

Santander 0002 0138 F Sardenya 0147B 0167 C

Santander 71 interior, ptge. OOOOA OOOOC D Saijalet 0001 0015 D

Santanyí 0001 0025 C Saijalet 0002 0012 D

Santanyí 0002 0034 C Sarrià a Vallvidrera, ctra. 0015 265E C

Santapau 0001 0091 c Sarrià a Vallvidrera, ctra. OOOOJ 0254 C

Santapau 0002 0110 c Sarrià, av. 0001 0069 B

Santcliment 0001 0023 E Sarrià, av. 0071 0163 A

Santcliment 0002 0024 E Sarrià, av. 0002 0016 B

Santes Creus 0001 0019 C Sarrià, av. 0018 0066 A

Santes Creus 0002 0028 c Sarrià, av. 0068 0086 B

Santes Creus, pl. 0001 0001 c Sarrià, av. 0088 0152 C

Santiago, P E 0001 0005 c Sarrià, pl. 0001 0011 B

Santiago, P E 0002 0004 c Sarrià, pl. 0013 0013 C

Santiago Rusiñol 0001 0027 c Sarrià, pl. 0002 001 OB B

Santiago Rusiñol 0002 0022 c Sarrià, pl. 0012 0014 C

Santjoanistes 0001 0037 B Sarrià, pl. 0015X 0015X B

Santjoanistes 0002 0030 B Sas 0001 0049 F

Santpedor 0001 0031 C Sas 0002 0044 F

Santpedor 0002 0034 C Sàsser 0001 0007 F

Sants 0001 0445U B Sàsser 0002 0006 F
Sants 0002 0390 B Satèl·lits 0001 0019 D

Sants, pl. 0001 0003 B Satèl·lits 0002 0016 D

Sants, pl. 0005 0013 C Saturn, ptge. 0001 0003 D

Sants, pl. 0002 0002 B Saturn, ptge. 0002 0004 D

Sants, pl. 0004 0012 C Saturnino Calleja 0001 0002 E
Santuari 0001 0155 E Saturnino Calleja 0009 0013 E
Santuari 0002 1181 D Sattimino Calleja 0002 0004 E
Santuari S Josep Muntany, av. 0001 0025 C Saumell, ptge. 0001 0017 D

Santuari S Josep Muntany, av. 0027 0039 D Saumell, ptge. 0010 0020 D

Santuari S Josep Muntany, av. 0041 0055 C Savina 0001 0023 D

Santuari S Josep Muntany, av. 0002 0201 C Savina 0002 0042 D

Santuari S Josep Muntany, av. 0022 0046 D Savina, cami 0001 0043 D

Santtiaris, ptge. 0001 0013 E Savina, cami 0002 0044 D

Santtiaris, ptge. 0002 0012 E Scala Dei 0001 0015 E
SaÒ Paulo 0001 0037 A Scala Dei 0017 0037 C

Saò Paulo 0002 0034 D Scala Del 0002 0010 E

Saragossa 0001 0157 B Scala Dei 0024 0060 C

Saragossa 0159 0169 C Seca 0001 0009 C

Saragossa 0002 0128 B Seca 0002 0006 c

Saragossa 0130 0136 C Secretari Coloma 0001 0141 c
Sarah Bemhard, pl. 0001 OOOIX C Secretari Coloma 0002 0136 c
Sarasate 0001 0005 A Secretari Coloma 0138 0144 B
Sarasate 0002 0006 B Secretari Coloma 0146 0150 C

Sardana, pl. 0001 0001 C Segadors 0001 0007 C
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Segadors 0002 0002 C Serra 0001 0023 C

Segadors 0004 0010 C Serra 0002 0024 C

Segarra 0001 0013 C Serra i Arola, ptge. 0001 0023 C

Segarra 0002 0018 C Serra i Arola, ptge. 0002 0018 C

Segimon 0001 0027 E Serra i Htmter 0001 0011 B

Segimon 0002 0026 E Serra i Htmter 0002 0014 B

Segle XX 0001 0101 C Serra Xic 0001 0011 D

Segle XX 0002 0084 C Serra Xic 0002 0006 C

Segons Jocs Mediterranis 0001 0007 c Serracant, ptge. 0001 0007 C

Segons Jocs Mediterranis 0002 0006 c Serrahima, ptge. 0001 0011 C

Segòvia 0001 0007 B Serrahima, ptge. 0002 0016B C
Segòvia 0002 0008 B Serrallonga 0001 0021 E

Segre 0001 0131B C Serrallonga 0002 0030 E

Segre 0002 0112 C Serrano 0001 0065 C

Segur 0001 0071 E Serrano 0002 0054 C

Segur 0002 0088 E Serrat 0002 0008 F

Segura 0011 0029 F Serrat 0010 0010 D
Segura 0031 0033 C Sert, ptge. 0001 0015 C
Segura 0002 0036 F Sert, ptge. 0002 0014 C
Segura F K D Servet 0001 0137 C
Selva 0001 0065 D Servet 0002 0132 C
Selva 0002 0066 D Setantí 0001 0013 C
Selva de Mar 0001 0145 C Setantí 0002 0016 C
Selva de Mar 0147 0275 D Seu, pla 0001 0003 B
Selva de Mar 0002 0140 C Seu, pla 0002 0002 A
Selva de Mar 0142 0162 D Seül 0001 0031 B
Selva de Mar 0164 0184 C Seül 0002 0016 B
Selva de Mar 0186 0260U D Sevilla 0001 0079 C
Selva del Camp 0001 0019 C Sevilla 0002 0084 C
Selva del Camp 0002 0020X D Sibelius 0001 0011 C
Semoleres 0001 0013 C Sibelius 0002 0014 C
Semoleres 0002 0012 C Sibil-les, pi. 0001 0003 D
Sena 0001 0039 c Sibil'les, pl. 0002 0004 D
Sena 0002 0034 c Sibiuda 0001 0015 F
Sèneca 0001 0037 B Sibiuda 0002 0016 F
Sèneca 0002 0030 B Sicilia 0089 0089 B
Senillosa, ptge. 0001 0013 C Sicilia 0091 0115 C

Senillosa, ptge. 0002 0014 C Sicilia 0117 0135 B
Sense Nom (Alts Forns) 0001 0007 C Sicilia 0137 0193 C
Sense Nom (Alts Forns) 0002 0006 C Sicilia 0195 0261 B
Sense Nom (Foc-pg. Zn) 0003 0005 C Sicilia 0263 0347 C
Sense Nom (Foc-pg. Zn) 0002 0006 C Sicilia 0152 0158 B
Sentís 0001 0045 F Sicilia 0160 0184 C
Sentís 0002 0046 F Sicilia 0186 0204 B

Septimania 0021 0061 B Sicilia 0206 0264 C

Septimania 0022 0054 B Sicilia 0266 0340 B
Sepúlveda 0001 0193 B Sicilia 0342 0414 C
Sepúlveda 0002 0186 B Sidé 0001 0007 C

Sèquia 0001 0013 C Sidé 0002 0010 C

Sèquia 0002 0010 C Sidó 0001 0007X C

Sèquia Comtal 0001 0021 C Sidó 0002 0010 C

Sèquia Comtal 0002 0016 C Sigüenza 0001 0141 E

Sèquia Comtal 0094 0096B E Sigüenza 0002 0138 E

Sèquia Madriguera 0001 0019 F Sigüenza, ptge. 0001 0113B E
Sèquia Madriguera 0002 0030 F Sils 0001 0007 C
Sèrbia 0001 0025 C Sils 0002 0010 c
Sèrbia 0002 0024 C Simancas 0001 0121X F
Seròs 0001 0045 F Simancas OOOOA 0122 F
Seròs 0002 0042 F Simó Oller 0001 0005 C
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Simó Oller 0002 0004 C Sol, pl. 0001 0023 B

Simó, ptge. 0001 0027 C Sol, pl. 0002 024S B

Simó, ptge. 0002 0026 C Sol de Baix, pl. 0001 0001 C

Sinai 0001 0013 D Sol i Padrís 0001 0009 C

Sinai 0002 0018X D Sol i Padrís 0002 0010 C

Sinai C C C Solà 0001 0043 C

Siracusa 0001 0059 C Solà 0002 0040 C

Siracusa 0002 0032 C Solanell, bda. 0001 0019 D

Sitges 0001 0011 C Solanell, bda. 0002 0018 D

Sitges 0002 0012 C Solanes 0001 0003 C

Siurana 0001 0007 C Solanes 0002 0004 C

Siurana 0002 0008 C Solé i Pla, pg. 0001 0035 D

Sivatte, av. 0002 0030 F Solé i Pla, pg. 0002 0026 D

Sn (700946 Hospitalet) 0006 0008 A Soler i Rovirosa 0001 0013 C

Sn (Aiguablav. Riudecanyes) 0001 0047 F Soler i Rovirosa OOOOG 0018B C

Sn (Aiguablav. Riudecanyes) 0002 0048 F Sóller, pl. 0001 OOOlX D

Sn (Bellesguard Sense Nom) 0001 0055 C Sóller, pl. OOOC 0008 D

Sn (Creu Coberta Tarragona) 0001 0009 C Solsona, ptge. 0024 0030 D

Sn (Ctra. Vallvi Bama) 0001 0005 c Solsona, ptge. OOllU 0027 D

Sn (Ctra. Vallvi Bama) 0002 0006 c Solsonès 0001 0009 C

Sn (J Güell Miracle) 0001 0007 c Solsonès 0002 0008B C

Sn (J Güell Miracle) 0002 0020 c Solsticis 0001 0007 A

Sn (Joan Torras Palomar) 0020 0028 c Solsticis 0002 0008 A

Sn (Llerona Balenyà) 0001 0009 F Sombrerers 0001 0027 C

Sn (Llerona Balenyà) 0002 0010 F Sombrerers 0002 0006 C

Sn (Llovera Alta Roquetes) 0001 0013 D Somorrostro, platja 0001 0001 B
Sn (Llovera Alta Roquetes) 0002 0016 F Sor Eulàlia d'Anzizu 0001 0067 B
Sn (Mare Déu Port Cisell) 0001 0025B C Sor Eulàlia d'Anzizu OOOOA 00461 B

Sn (Mineria Sense Nom) 0001 0013 c Sòria 0001 0019 C

Sn (Mineria Sense Nom) 0002 0008 c Sòria 0002 0020 C

Sn (Nus Trinitat Sta Coloma 0001 0005 D Sorolla 0001 0029 D

Sn (pg. Vall Hebron Harmonif 0002 0006 C Sorolla 0002 0032 D

Sn (pg. Vall Hebron Sense So 0001 0007 C Sors 0001 0075 C

Sn (pg. Vall Hebron Sense So 0002 0008 C Sors 0002 0062 C

Sn (Portolà Rep. Argen.) 0001 0007 C Sortidor, pl. 0001 0017 C

Sn (Portolà Rep. Argen.) 0002 0006 C Sortidor, pl. 0002 0018 C

Sn (Pujades Llatzeret) 0001 0011 C Sospir 0001 0045 D

Sn (Pujades Llatzeret) 0002 0008 C Sospir 0002 0048 D
Sn (Sense Nom Hospitalet) 0007 0011 A Sospir, ptge. OOOOE OOOOH D
Sn (Sense Nom Hospitalet) 0008 0012 A Sospir, ptge. OOIA OOIH D
Sn (St. Ramon St. Oleguer) 0001 0005 C Sostres 0001 0039 D
Sn (Sta Coloma Nus Trinitat) 0001 0007 D Sostres 0002 0034 D
Sn (Sta Coloma Nus Trinitat) 0002 0006 D Sot dels Paletes, pl. 0001 0003 C

Sn (Trav. de les Corts) 0001 0011 B Sot dels Paletes, pl. 0002 0004 C

Sn (Trav. de les Corts) 0002 0012X B Sota Muralla, pas 0001 0015 A

Sn (Tucumàn-Junoy) 0002 0002 D Sota Muralla, pas 0002 OOIOX A
Sn (Tucumàn-Jimoy) OOOlX 0003X D Sotstinent Navarro 0001 0023 C
Sn (Via Favència Pedrera) 0001 0011 F Sotstinent Navarro 0002 0036 C
Sn (Vinyar Aritjols) 0001 0003 D Sovelles 0001 0033 F
Sn (Vinyar Aritjols) 0002 0004 D Sovelles 0002 0676 D
Sn (Xile Stmyol Garrí, av.) OOOlU OOOlU A Soweto 0001 0017 C

Socors 0001 0025 D Soweto 0002 0014 C

Socors 0002 0018 D Sta Creu Olorda Vallvid, camí 0001 0111 D
Sócrates 0001 0105 C Sta Creu Olorda Vallvid, camí 0002 0114 D
Sócrates 0002 0106 C Stma. Trinitat del Mont 0001 0079 C

Sócrates, ptge. 0001 0003 C Stma. Trinitat del Mont 0002 0090 C

Sócrates, ptge. 0002 0012 C Suñol i Gras 0001 0005U E
Sol 0001 0013 C Subirats 0001 0005 C
Sol 0002 0012 C Subirats 0002 0010 C
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Sud, moll 0001 0005 I Tarba 0001 0011 F

Sud, moll 0002 0006 1 Tarba 0002 0012 F
Suez, ptge. 0001 0019 1 Tàrent 0001 0005 F

Suez, ptge. 0002 0020 I Tàrent 0002 0006 F

Sugranyes 0001 0083 E Tarongers 0001 0017 C

Sugranyes 0085 0117 C Tarongers 0002 0018 c

Sugranyes 0002 0128 E Tarongeta 0001 0007 c
Suïssa 0001 0015 C Tarongeta 0002 0006 c
Suïssa 0002 0008 C Tarragona 0085 0185 A
Suñol i Gras 0001 0003 E Tarragona 0070 0116 B
Suñol i Gras 0002 0004U E Tarragona 0185X 0185X C
Súria 0001 0011 C Tàrrega 0001 0073 F
Súria 0002 0012B C Tàrrega OOOOA 0082 F

Tagamanent 0001 0009 c Tàrrega A D F

Tagamanent 0002 0010 c Tàrrega, ptge. 0001 0005 F

Tajo 0001 0079 B Tàrrega, ptge. OOOC 0006 F

Tajo 0002 0076 B Tarròs 0001 0017 D

Talaia, ptge. 0001 0007 D Tarròs 0002 0022 D

Talaia, ptge. 0002 0008 D Tassó, ptge. 0001 0013 C
Tallada 0001 0037 F Tassó, ptge. 0002 0012 C
Tallada 0002 0046 F Taulat 0001 0147 c
Tallers 0001 0081 C Taulat 0285 0291 A
Tallers 0002 0084 C Taulat 0002 0002 B
Tallers Ferroviaris 0001 0001 I Taulat 0004 0088 C

Talsa, ptge. 0001 0011 C Taulat, pg. 0149 283C C
Tamarit 0073 0087 B Taulat, pg. 0285 0291 A
Tamarit 0089 0195 C Taulat, pg. 0293 0293 C
Tamarit 0068 0168 C Taulat, pg. 0118 0280X C
Tamariu 0001 0025 D Taulat, ptge. 0001 0021U C
Tamariu 0002 0022X F Taulat, ptge. 0002 0026 C
Tamariu 0004 0022 F Tavern 0001 0063 B

Tánger 0001 0091 C Tavem 0002 0082 B

Tánger 0093 0097 B Taxdirt 0001 0065 C

Tánger 0099 0159 C Taxdirt 0002 0030X C

Tánger 0002 0172 C Taxi, pi. 0001 0001 B
Tantarantana 0001 0021 C Teatre, pl. 0030 0036 B
Tantarantana 0023 0025 B Teia 0001 0007B F
Tantarantana 0002 0032 C Teide 0001 0011 C

Tàpies 0001 0025 E Teide 0013 0025 F

Tàpies 0002 0024 E Teide 0002 0010 C

Tapineria 0001 0037 B Teide 0012 0032 F

Tapineria 0039 0039 A Telègraf 0001 0101 C

Tapineria 0002 0012 B Telègraf 0002 0096 C

Tapióles 0001 0023 D Telègraf 0098 0108 E

Tapióles 0025 0039 C Teli 0001 0011 F

Tapióles 0041 0079 D Teli 0002 0012 F

Tapióles 0002 0066U D Temple 0001 0027 C

Tapióles, torrent 0001 0027 F Templers 0001 0005 C

Tapióles, torrent 0004 024C F Templers 0002 0016 C

Taquígraf Garriga 0001 0137 C Tenerife 0001 0009 E

Taquígraf Garriga 0139 0195 B Tenerife 0001 0079 E

Taquígraf Garriga 0002 0154 C Tenerife OOOA 0062 E

Taquígraf Garriga 0156 0192 B Tenor Masini 0001 0105 C

Taquígraf Martí 0001 0031 C Tenor Masini 0002 0118 C

Taquígraf Martí 0002 0032 C Tenor Viñas 0001 0009 B

Taquígraf Serra 0001 0037 B Tenor Viñas oooox 0014 B

Taquígraf Serra 0002 0032 B Teodor Bonaplata 0001 0005 C
Taradell 0001 0023 D Teodor Bonaplata 0002 0006 C
Taradell 0026 0032 D Teodor Llorente 0001 0023 C
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Teodor Llorente 0002 0030 C Tirso 0001 0053 D
Teodor Roviralta 0001 0065 C Tirso 0002 0048X D
Teodor Roviralta 0002 0046U C Tirso de Molina 0001 0017 D
Teodora Lamadrid 0001 0057 B Tirso de Molina 0002 0022 D
Teodora Lamadrid 0002 0060 B Tísner, pl. 0001 0001 C
Ter 0001 0039 C Tissó 0001 0065 D
Ter 0008 0024 C Tissó 0002 0074 D

Terç Mare Déu Montserrat 0053 0089 D Titellaires, pl. 0001 0003 F

Terç Mare Déu Montserrat 0062 0090 D Titellaires, pl. 0002 0002 F

Tercio, P E 0001 0001 C Toledo 0001 0039 D
Teresa de Cofrents 0001 0023 D Toledo 0002 0032 D
Teresa de Cofrents 0002 0008 D Toledo, ptge. 0001 0019 D
Terol 0001 0055 C Toledo, ptge. 0002 0022 D
Terol 0002 0044 c Tolosa 0001 0005 F
Terrassa 0001 0013 c Tolosa 0002 0010 F
Terrassa 0002 0014 c Tolrà 0001 0061 E
Terré 0001 0027 c Tolrà 0002 0062 E
Terré 0002 0022X c Tomàs Mieres 0001 0007 A
Tessàlia 0001 0005 F Tomàs Mieres 0002 0006 A
Tessàlia 0002 0006 F Tomàs Padró 0001 0031 D

Tetuan, pl. 0001 0011 A Tomàs Padró 0002 0026 D

Tetuan, pl. 0013 0049 B Tona, ptge. 0001 0011 D

Tetuan, pl. 0002 0010 A Tona, ptge. 0002 0018 D

Tetuan, pl. 0012 0048 B Tonell 0001 0003 C
Teulada 0001 0005 F Tonell 0002 0002 C
Teulada 0002 0006 F Topazi 0001 0035 C

Tèxtil, ptge. 0001 0037 D Topazi 0002 0040 C

Tèxtil, ptge. 0002 0038 D Topete 0001 0009 C
Thous 0001 0091 C Topete 0002 0012 C
Thous 0002 0044 C Tòquio 0001 0007 B
Tiana 0001 002 IB F Tòquio 0002 0008 B
Tiana 0002 0022X F Tòquio, jard. 0001 0005 B

Tibidabo, av. 0001 0081 C Tòquio, jard. 0002 0004 B

Tibidabo, av. 0002 074L C Torà 0001 0005 D

Tibidabo, pl. 0001 0005 C Torà OOOA 0006 D

Tibidabo, pl. 0002 0004 C Tordera 0001 0059 C
Ticià 0001 0019 D Tordera 0002 0070 C
Ticià 0021 0075 C Torelló 0001 0019 C
Ticià 0002 0024 D Torelló 0002 0016 C
Ticià 0026 0070 C Tomé 0001 0023 E

Tigre 0001 0035 C Tomé 0002 0030B E

Tigre 0002 0028 C Tomé, ptge. 0001 0013 E

Til·lers, pg. 0001 0027 B Tomé, ptge. 0002 0042 E

Til·lers, pg. 0002 0028B C Toms 0001 0039 E
Timó 0001 0003 C Toms 0002 0038 E
Timó 0002 0002 C Torras i Bages, pg. 0001 0145U C
Tinent Coronel Valenzuela 0001 0037 B Torras i Bages, pg. 0147 0157 D
Tinent Coronel Valenzuela 0002 0030 B Torras i Bages, pg. 0159 0161 E
Tinent Costa, ptge. 0001 0021 C Torras i Bages, pg. 0002 0122 C
Tinent Costa, ptge. 0002 0022 C Torras i Bages, pg. 0124 0132 D
Tinent Flomesta 0001 0049 C Torras i Bages, pg. 0136 0156 E
Tinent Flomesta 0002 0050 C Torras i Bages, pg. C C C
Tiradors 0001 0011 B Torras i Bages, ptge. 0001 0015 C
Tiradors 0002 0008 C Torras i Bages, ptge. 0002 0014 c
Tirant Lo Blanc, pl. 0001 0009 B Torras i Pujalt 0001 0069 c
Tirant Lo Blanc, pl. 0002 0008 B Torras i Pujalt 0002 0068 c
Tir 0001 0007 C Torre 0001 0023 B
Tir 0002 0008 C Torre 0002 0028 B
Tir COI 0004 C Torre de Sansalvador, camí 0009 0009 C
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Torre dels Pardals 0001 0081 c Torres, ptge. 0001 0023 B
Torre dels Pardals 0002 0096 c Torres, ptge. 0002 0020 B
Torre d'en Damians 0001 0021 c Torretes, ptge. 0001 0011 D
Torre d'en Damians 0002 0040 c Torretes, ptge. 0002 0008 D
Torre Dulac 0001 0023B E Torrevieja 0001 0013 C
Torre Dulac 0002 0022 E Torrevieja 0015 0025 A
Torre Melina 0001 0011 A Torrevieja 0002 0004 C
Torre Melina 0002 0016 A Torrevieja 0006 0012 A
Torre Melina, camí 0011 0013 B Torrijos 0001 0059 C
Torre Melina, cami 0002 0010 B Torrijos 0002 0072 C
Torre Melina, camí 0015U 0015U A Torroella de Montgrí 0001 0025 C

Torre, pl. 0001 0007 B Torroella de Montgrí 0002 0018 c

Torre, pl. 0002 0006 B Tort 0001 0015U D
Torre Vélez 0001 0039 C Tort 0002 0016U D
Torre Vélez 0002 0042 C Tortellà 0001 0025 C
Torre Vella 0001 0411 F Tortellà 0002 0020 C
Torre Vella 0002 0064 F Tortosa 0001 0061 F
Torrelles 0001 0811 F Tortosa 0002 0056 F
Torrelles 0002 0090 F Tossa 0001 0027 C
Torrent de Can Mariner 0001 0013 C Tossa 0002 0028 c
Torrent de Can Mariner 0015 0053 E Tossa, ptge. 0001 0011 c
Torrent de Can Mariner 0002 0024U C Tossa, ptge. 0002 0018 c
Torrent de Can Mariner 0026 0048X E Tossal 0001 0037 E
Torrent de Can Piquer 0001 0027 C Tossal 0002 0056 E
Torrent de Can Piquer 0002 0022 C Tots Sants, av. 0001 0059 D
Torrent de la Guineu 0105 0113 c Tots Sants, av. 0002 0034 D
Torrent de la Guineu 0104 0118 c Tradició 0001 0007 C
Torrent de les Flors 0001 0161 c Tradició 0002 0010 C
Torrent de les Flors 0002 0178 c Trafalgar 0001 0063 A
Torrent de les Roses 0001 0091 c Trafalgar 0002 0082 A
Torrent de les Roses 0002 0090 c Tragí 0001 0005 C
Torrent de l'Estadella, ptge. 0001 0015 D Tragí 0002 0014 C
Torrent de l'Estadella, ptge. 0002 0028 D Traginers, pl. 0001 007V C
Torrent de l'Olla 0001 0221 B Traginers, pl. 0002 0008 C
Torrent de l'Olla 0002 0226 B Trajà 0001 0017 C
Torrent de Mariner 0001 0021 C Trajà 0002 0022 C
Torrent de Mariner 0002 0024 C Trajana, via 0017 0035 D
Torrent de Perera 0001 0031 D Trajana, via 0037 061E C
Torrent de Perera 0139 0173 E Trajana, via 0063 0065 F
Torrent de Perera 0002 0009 E Trajana, via 0008 0702 F
Torrent de Perera 0002 0174 E Trajana, via 0076 0076 C
Torrent del Remei 0001 0063 D Trajana, via OOOOA 0074 F
Torrent del Remei 0002 020K C Tramtmtana 0001 0053 C
Torrent del Remei 0022 0034 D Tramimtana 0002 0048 C
Torrent del Remei OOOA OOOOB D Transversal 0006 0012B F
Torrent d'en Vidalet 0001 0057 C Transversal 1 0001 0005 E
Torrent d'en Vidalet 0002 0092 C Transversal 1 0002 0006 E
Torres (Roquetes) 0001 0107 F Transversal 10, Zona Franca 0001 021C I
Torres (Roquetes) 0005 0005 F Transversal 10, Zona Franca 0004 0048 I
Torres (Roquetes) OOOA 0104 F Transversal 11, Zona Franca 0001 0095 E

Torres, cami 0005 0011 D Transversal 11, Zona Franca 0056 0090 E
Torres de Marina 0001 003 IB D Transversal 12, Zona Franca 0001 0045 E
Torres de Marina 0002 0020 D Transversal 12, Zona Franca 0002 0056 E
Torres d'en Trinxant, ptge. 0001 0009 D Transversal 14, Zona Franca 0001 0011 E
Torres d'en Trinxant, ptge. OOOOA 0004 D Transversal 14, Zona Franca 0002 0018 E
Torres i Amat 0001 0015 C Transversal 15, Zona Franca 0002 0038 E
Torres i Amat 0017 0017 B Transversal 17, Zona Franca 0001 0051 E
Torres i Amat 0019 0021 C Transversal 2, Zona Franca 008A 0030 E
Torres i Amat 0002 0020 C Transversal 2, Zona Franca 009A 0071 E
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Transversal 3, Zona Franca 0017 0029 E Trèvol 0001 0021 C

Transversal 3, Zona Franca 0012A 0034 E Trèvol 0002 0020 D

Transversal 4, Zona Franca 0001 0033 E Triangle 0001 0007 C

Transversal 4, Zona Franca 0002 0034 E Triangle 0002 0008 C

Transversal 5, Zona Franca 0001 0077 E Trias i Giró 0001 0025 B

Transversal 5, Zona Franca 0002 0088 E Trias i Giró 0002 0028 B

Transversal 6, Zona Franca 0001 0027 I Trilla 0001 0019 C

Transversal 6, Zona Franca 0002 024A I Trilla 0002 0026 C

Transversal 7, Zona Franca 0001 0091 E Trilla, pl. 0001 0005 C

Transversal 7, Zona Franca 0002 0088 E Trilla, pl. 0002 0006 C

Transversal 8, Zona Franca 0001 0061 E Trillo 0001 0011 E

Transversal 8, Zona Franca 0006 0050 E Trillo 0002 0010 E

Transversal 9, Zona Franca 0001 0087 E Trinitat 0001 0005 C

Transversal 9, Zona Franca 0002 0070 E Trinitat 0002 0004 C

Transversal, ptge. 0001 0011 C Trinitat, parc 0001 0001 c

Transversal, ptge. 0002 0012 C Trinitat, pl. 0001 0013 E

Trapani 0001 0011 F Trinitat, pl. 0002 0014 E

Trapani 0002 0012 F Trinquet 0001 0045 C

Travau 0001 0015 D Trinquet 0002 0036 c

Travau 0017 0073 F Trinxant 0001 0003 c

Travau 0002 0070B F Trinxant 0005 0097 D

Travessera, ptge. 0001 0011 C Trinxant 0099 0133 C

Travessera, ptge. 0002 0014 C Trinxant 0002 0012 C

Travessia 0001 0003 C Trinxant 0014 0112 D

Travessia 0002 0004 c Trinxant 0114 0146 C

Traviata 0001 0009 D Tripó 0001 0005 C

Traviata 0002 0010 D Tripó 0002 0004 C

Treball 0001 0195 C Triste P E, racó 0001 0001 C

Treball 0197 0279 D Trobador 0001 005 IB C

Treball 0285 0297 C Trobador 0002 0048 C

Treball 0002 0122 C Trompetes 0001 0003 C

Treball 0166 0260 D Trompetes 0002 0006 C

Treball 0262 0266 C Trompetes de Jaume I 0001 0003 B

Treball, ptge. 0001 0029 C Trompetes de Jaume I 0002 0004 B

Treball, ptge. 0002 0032 C Trueba 0001 0051 E

Tre lawny 0001 0017 C Trueba 0002 0046 E

Trelawny 0002 0012 A Trullàs, ptge. 0001 0007 D

Trèmol 0001 0211 D Trullàs, ptge. 0002 0010 D

Trèmol 0002 0028 D Trullo Is 0001 0029 C

Tremp 0001 0015B C Trullols 0002 0401 C

Tremp 0002 0014 C Tubella 0023 0059 C

Tren 0001 0007 D Tubella 0024 0030 C

Tren 0002 0010 D Tubella, ptge. 0001 0021 C

Trens de la Maquinista 0001 0017 A Tubella, ptge. 0002 0050 C

Trens de la Maquinista 0002 0016 A Tucumán 0001 0025 F

Tres Creus 0001 0023 C Tucumán 0002 0030 D

Tres Creus 0002 0012 C Tulipa, pl. 0001 0003 D

Tres Llits 0001 0009 C Tulipa, pl. 0002 0004 D

Tres Llits 0002 0010 C Túria 0001 0007 F

Tres Pins 0001 0041 D Túria 0002 0010 F

Tres Pins 0002 0030 D Turó 0001 0027 D

Tres Pins 0034 0038 D Turó 0002 0026 D

Tres Pins 0032X 0032X C Turó Blau 0001 0029 D

Tres Reis 0001 0015 C Turó Blau 0002 0030 D

Tres Reis 0002 0016 C Turó de la Rovira 0001 0045 E

Tres Senyores 0001 0037 C Tttró de la Rovira 0002 0861 E

Tres Senyores 0002 0050 c Turó de la Trinitat 0001 0111 E

Tres Torres 0001 0059 c Turó de la Trinitat 0002 0098 E

Tres Torres 0002 0062X c Turó de la Trinitat, pl. 0001 OOOIU E
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Turó de la Trinitat, pi. 0004 0004X E València 0001 0007B B
Turó de TAlzina, camí 0001 0045 D València 0079 0217 B
Turó de TAlzina, cami 0002 0048 D València 0219 0301 A
Tin-ó de Monterols 0001 0017 B València 0303 0355 B
Turó de Monterols 0002 0008 B València 0357 0371 C
Turó del Puig, camí 0001 0003 C València 0373 0635 B
Turull, pg. 0001 0017 D València 0637 0691 C
Turull, pg. 0019 0063 C València 0007X 0077 C
Turull, pg. 0002 0068 D València 0002 0020 B
Turull, ptge. 0001 0007 C València 0022 0124 C
Turull, ptge. 0009 0009 D València 0244 0328 A
Turull, ptge. 0002 0008 C València 0330 0368 B
Turull, ptge. 0010 0010 D València 0382 0678 B
Tuset 0001 0027B A València 0680 0698 C
Tuset 0002 0038 A València 0700 0716U B
U, Zona Franca 0001 0021 I València 0126X 0242 B
U, Zona Franca 0002 0022 I València 0368B 0380 C
Ullastre 0001 0013 D Valentí Almirall, pl. 0001 0019U D
Ullastre 0002 0010 D Valentí Almirall, pl. 0002 0008 D
Ulldecona 0061 0077B D Valentí Iglesias 0001 0041 C
Ulldecona 0002 0648 D Valentí Iglesias 0002 0042 C
Ulldecona 0001A OOOIA C Valeri Serra, ptge. 0001 0025 B
Ulldecona 001IX 0059 F Valeri Serra, ptge. 0002 0034 B
Unió 0001 0023 C Valero 0001 0013 C
Unió 0002 0034 C Valero 0002 0004 B
Unió, pl. 0001 0025 c Valero 0006 0018 C
Unió, pl. 0002 0024 c Valeta d'Arquer 0001 0049 C
Univers, pl. 0001 0009 c Valeta d'Arquer 0002 0034 C

Univers, pl. 0002 0008 c Vall d'Aran 0001 0017 C

Universal, pg. 0001 0097 E Vall d'Aran 0002 0024 C
Universal, pg. 0002 0098 E Vall d'Aro 0001 001IX F

Universitat, pl. 0001 0011 A Vall d'Aro 0002 0008 F

Universitat, pl. 0002 0012 A Vall d'Hebron M-5 B-1, parc 0002 0014 D
Universitat, rda. 0001 0037 A Vall d'Hebron, pg. 0001 0129 C
Universitat, rda. 0002 0024 A Vall d'Hebron, pg. 0131 0141 D
Urani 0001 0021 C Vall d'Hebron, pg. 0143 0251 C
Urani 0002 0024U C Vall d'Hebron, pg. 0291 0301 D
Urefla, ptge. 0001 0009B B Vall d'Hebron, pg. 0002 0080X C
Ureña, ptge. 0002 0010 B Vall d'Hebron, pg. 0082 0086X D
Urquinaona, pl. 0001 0013 A Vall d'Hebron, pg. 0088 0136 E
Urquinaona, pl. 0002 0014 A Vall d'Hebron, pg. 0138 0196 C
Urrutia, pg. 0001 0093 F Vall d'Hebron, pg. 0198 0212 D
Urrutia, pg. 0095 0145 D Vall d'Hebron, pg. 0214 0278U C
Urrutia, pg. 0002 0012 E Vall d'Hebron, pg. 0280 0320 E
Urrutia, pg. 0014 0088 F Vall d'Ordesa 0001 0057 F
Urrutia, pg. 0090 0116 D Vall d'Ordesa 0002 0060 F
Uruguai 0001 0003 D Vall Par 0001 0063U C

Urugttai 0002 0004 D Vall Par 0002 0066 C
Utset, ptge. 0001 0015 B Valladolid 0001 0051 C
Utset, ptge. 0002 0014 B Valladolid 0002 0054 C
V Sta Creu Olorda Vall, camí 0001 0013 D Vallbona 0005 0005 F
V Sta Creu Olorda Vall, camí 0002 0020 D Vallbona, av. 0001 0135 F
V Sta Creu Olorda Vall, camí OOOC OOOC C Vallbona, av. 0002 0098 F
V, Zona Franca 0021 0037 I Vallcarca, av. 0001 0105 C
V, Zona Franca 0020 038P I Vallcarca, av. 0109 0243 C
Vacarisses 0001 0019 F Vallcarca, av. 0002 0266 C
Vacarisses 0002 0024 F Vallcarca, viad 0001 0015 D
Valdivia, pl. 0001 0001 C Vallcarca, viad 0002 0012 D
Valdivia, pl. 0002 0002 C Vallcivera 0001 OOIC F
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Vallcivera 0003 0003B D Vallvidriera, baixador 0006 0006 D

Vallcivera 0005 0035 D Vallvidrera, camí 0001 0053 C

Vallcivera 0037 0041 F Vallvidrera, camí 0002 0024 C

Vallcivera 0002 0030 D Vallvidrera, drecera 0001 0057 C

Vallcivera OOID OOID D Vallvidrera, drecera OOOOA 0058 C
Vallcivera OOIF OOIG F Vallvidrera Mas Guimbau 0001 0381 D

Vallcivera 003C 003D F Vallvidrera Mas Guimbau 0022B 0308 D

Valldaura, pg. 0001 000 IB E Vallvidrera Mas Sauró 0717 0903 D

Valldaura, pg. 0003 0099 E Vallvidrera Mas Sauró 0804 0904 D

Valldaura, pg. 0101 0183 D Vallvidrera, pl. 0001 0009 C

Valldaura, pg. 0185 0289 C Vallvidrera, pl. 0002 0008 C

Valldaura, pg. OOOIC 000 lE C Vallvidrera Planes, ctra. 0001 1451 D

Valldaura, pg. 0002 0112 E Vallvidrera Planes, ctra. 0002 0144 D

Valldaura, pg. 0290 0300 D Vallvidrera Sec Rectoret 0095 1263 D

Valldaura, pg. 0114X 0120X F Vallvidrera Sec Rectoret 0094 1264 D

Valldemossa 0001 0061 D Vallvidrera Tibidabo, ctra. 0001 0117 C

Valldemossa 0002 0072 D Vallvidrera Tibidabo, ctra. 0002 0086 C

Valldonzella 0001 0057 C Vallvidrera Tibidabo, ctra. 0096 0116 D

Valldonzella 0002 0062 C Vallvidrera Tibidabo, ctra. 0118 0118 C

Valldoreix 0001 0015 D Vapor Vell, ptge. 0001 0007 C

Valldoreix 0002 0020 D Vapor Vell, ptge. 0002 0020 C

Vallès 0001 0097 C Varsòvia 0001 0171 C

Vallès 0002 0088U C Varsòvia 0002 0176 C

Vallès i Ribot 0001 0039 c Vayreda 0001 0031 C

Vallès i Ribot 0002 0056 c Vayreda 0002 0040X D

Vallès, ptge. 0001 0011 c Vázquez Montalbán, pl. 0001 0007 C

Vallespir 0001 0203 B Vázquez Montalbán, pl. 0002 0006 C

Vallespir 0002 0198 B Veciana 0001 0027 D

Vallfogona 0001 0033 C Veciana 0002 0046 D

Vallfogona 0002 0042 C Veguer 0001 0013 B
Vallhonrat 0001 0027 C Veguer 0002 0004 B
Vallhonrat 0002 0030 C Vehils 0001 0009 D

Vallirana 0001 0083 B Vehils 0002 0012 D

Vallirana 0085 0093 C Velázquez 0001 0021 C
Vallirana 0002 0084 B Velázquez 0002 0016 C

Vallirana 0086 0094 C Vèlia 0001 0095 C

Vallmajor 0001 0011 C Vèlia 0002 0064 C

Vallmajor 0013 0035 B Vell de la Pedrera, camí 0001 0027 D

Vallmajor 0002 0012 C Vell de la Pedrera, camí 0002 0022 F

Vallmajor 0014 0040 B Vell de Sarrià, camí 0019 0027 B

Vallmitjana 0001 0005 C Vell del Coll, camí 0001 0017 E

Vallmitjana 0002 0006 C Vell del Coll, camí 0012 0028 E
Valls 0001 0019 C Vell del Coll, camí 0002B OOIOX D
Valls 0002 0008 C Vendrell 0001 0017 C
Valls 0010 0032 D Vendrell 0002 0008 C

Valls 0034 0042 C Veneçuela 0001 0159 c

Valls, pas 0001 0039 C Veneçuela 0161 0173 D

Valls, pas 0002 0056B C Veneçuela 0002 0160 C

Vallseca 0001 0045 C Veneçuela 0162 0172 D

Vallseca 0002 0036 C Venècia 0001 0029 D

Vallseca, ptge. 0001 0013 C Venècia 0031 0049 E

Vallseca, ptge. 0002 0010 C Venècia 0002 0014 D
Vallvidrera a Barcelona, ctra. 0001 0071 C Venècia 0016 0034 E
Vallvidrera a Barcelona, ctra. 0002 0076 C Venero 0001 0023 C
Vallvidrera al Tibidabo, camí 0001 0371 D Venero 0002 0022 B
Vallvidrera al Tibidabo, camí 0039 0061 C Vent 0001 0003 C
Vallvidrera al Tibidabo, camí 0002 0050 C Vent 0005 0053 E

Vallvidrera, av. 0001 0087 c Vent 0002 0006B C

Vallvidrera, av. 0002 0080 c Vent 0008 0064 E
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Ventalló 0001 0077 C Via Làctia 0002 0020 D
Ventalló 0002 0076 C Via Trajana A, ptge. 0001 0011 F
Ventura Gassol, pl. 0001 0009 C Via Trajana A, ptge. 0002 0012 F
Ventura Gassol, pl. 0002 0008 C Via Trajana B, ptge. 0001 0017 F
Ventura Plaja 0001 0061 E Via Trajana B, ptge. 0002 0014B F
Ventura Plaja 0002 0062 E Viadín, ptge. 0001 0009 D
Ventura Rodríguez 0001 0006 D Vic 0001 0025 B
Ventura Rodríguez 0001 0003 C Vic 0002 0028 B
Ventura Rodríguez 0005 0015 D Vicaria 0001 0005 C
Ventura Rodríguez 0002 0018 D Vicaria 0002 0006 C
Venus 0001 0015 C Vicenç Montal 0001 0013X E
Venus 0002 0014 C Vicenç Montal 0002 0014B E
Veracruz, pl. 0001 0001 F Vicenç Martorell, pl. 0001 0005 C
Veracruz, pl. 0002 0002 F Vicenç Martorell, pl. 0002 0006B C
Veracruz, pl. 0018 0018 F Vicent López 0001 0017 c
Verda de la Prosperitat, pl. 0001 0005 D Vicent López 0002 0012 c
Verda de la Prosperitat, pl. 0002 0006B D Vicent Martín, ptge. 0001 0015 c
Verdaguer i Callis 0001 0011 C Vicent Martín, ptge. 0002 0010 c
Verdaguer i Callis 0002 0016 C Vico 0001 0033 B
Verdet 0001 0013 C Vico 0002 0038 B
Verdet 0002 0014 C Víctor Balaguer, pl. 0001 0007 C
Verdi 0001 0205 C Víctor Balaguer, pl. 0002 0008 C
Verdi 0207 0351 D Víctor Colomer 0003 0011 C
Verdi 0002 0182 C Víctor Jara 0001 0007 D
Verdi 0184 0308 D Víctor Jara 0002 0010 D
Verdum, pg. 0001 057E B Victòria 0001 0007 C
Verdiun, pg. 0002 0032 B Victòria 0002 0006 C
Verdum, pl. 0001 0011 D Victòria Kent, pl. 000IX OOOIX D
Verdum, pl. 0002 0012 D Vidal i de Valenciano 0001 0021 C
Vereina 0001 0011 D Vidal i de Valenciano 0002 0022 C
Verema 0002 0018 D Vidal i Guasch 0001 0115 F
Verge 0001 0003 C Vidal i Guasch 0002 0086 F
Verge 0002 0016B C Vidal i Quadras 0001 0039 C
Vergós 0001 0067 C Vidal i Quadras 0002 0056 C
Vergós 0002 0058 C Vidiella 0001 0031 D
Vemeda 0001 0059 D Vidiella 0002 0028 D
Vemeda 0002 0046X D Vidre 0001 0007 C
Vemeda, camí 0001 0025 F Vidre 0002 0012 C
Vemeda, camí 0008 0300 D Vidriera, pl. 0001 0001 C
Vemeda, camí OOOOD 0006 F Vidriera, pl. 0002 0002 C
Vemeda, camí OOIS OOIS D Vidriería 0001 0015 C
Vemeda, camí 4A 4C F Vidriería 0002 0016 C
Vemeda, pg. 0059 0061 F Vidriol 0001 0017 D
Vemeda, pg. 0063 0127 F Vidriol 0002 0026 D
Vemeda, pg. 0129 0175X D Vigatans 0001 0015 C
Vemeda, pg. 0008 0019 F Vigatans 0002 0010 C
Vemeda, pg. 0050 0266 D Vila Armfat 0001 0009 B
Vemeda, pg. 061E 061E D Vila Armfat 0002 0006 B
Vems, camí 0001 0023 D Vila de Gràcia, pl. 0001 0019 B
Vems, camí 0002 0022 D Vila de Gràcia, pl. 0002 0020 B
Vemtallat 0001 0047 C Vila de Madrid, pl. 0001 0005 B
Vemtallat 0002 0048 C Vila de Madrid, pl. 0007 0017 A
Veronica, pl. 0001 0001 B Vila de Madrid, pl. 0002 0006 B
Veronica, pl. 0002 0002 B Vila de Madrid, pl. 0008 0008 A
Vesc 0001 0019B D Vila de Madrid, pl. 0010 0010 B
Vesc 0002 0016 D Vila de Madrid, pl. 0012 0016 A
Vesuvi 0001 0053 D Vila de Roses 0001 0021 C
Vesuvi 0002 0040 D Vila de Roses 0002 0014 C
Via Làctia 0001 0013 D Vila i Rosell, ptge. 0001 0013 c
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Vila i Rosell, ptge. 0002 0016 C Vilarós 0001 0011 B

Vila i Vilà 0001 0103 C Vilarós 0002 0004 B

Vila i Vilà 0002 0038 C Vilassar 0001 0029 C

Vila i Vilà 0040 0086 C Vilassar 0002 0028 C

Vila i Vilà 0088X 0088X B Vilatorta 0001 0003 D

Vila Joana Vella 0689 0693 D Vilatorta 0002 0004 F

Vila Joiosa 0001 0047X C Vilella 0001 0007B F

Vila Joiosa 0002 0056 C Villar 0001 0097 C

Vila Real 0001 0043B F Villar 0002 0086 C

Vila Real 0002 0036 F Villarroel 0001 0277 B

Vila Rodona 0001 0021 C Villarroel 0002 0236 B

Vila Rodona 0002 0024 C Villena 0001 0011 C

Vila-seca 0001 0059 F Villena 0002 0018 c

Vila-seca 0002 0098 F Vimetera, pg. 0001 0055 D

Viladecans 0001 0037 C Vimetera, pg. 0002 0064 D

Viladecans 0002 0024 C Vinaròs 0001 0067 C

Viladecavalls 0001 0101 F Vinaròs 0002 0064 C

Viladecavalls 0002 0080 F Vint-i-Sis de Gener 1641 0001 0045 C

Viladecols, bda. 0001 0007 C Vint-i-Sis de Gener 1641 0002 0048 C

Viladecols, bda. 0002 0006 c Vint-i-Sis de Gener 1641 A A C

Viladomat 0001 0079 c Vintrò 0001 0021 C

Viladomat 0081 0139 B Vintrò 0002 0030 C

Viladomat 0141 0253 C Vintrò, ptge. 0001 0015 C

Viladomat 0255 0325 B Vintrò, ptge. 0002 0026 C

Viladomat 0002 0080 C Vinya 0001 0045 C

Viladomat 0082 0138 B Vinya 0002 0036 C

Viladomat 0140 0242 C Vinya Llarga 0001 0015 E

Viladomat 0244 0324 B Vinya Llarga 0002 0020 E

Viladrosa 0051 0161 D Vinyals 0001 0071 C

Viladrosa 0050 0158 D Vinyals 0002 0060 C

Vilafranca 0001 0039 C Vinyar 0001 0089 D

Vilafranca 0002 0046 c Vinyar 0002 0078 D

Vilageliu i Gavaldà 0001 0017 D Vinyassa, ptge. 0001 0025 C

Vilageliu i Gavaldà 0002 0024 D Vinyassa, ptge. 0002 0022 C

Vilalba dels Arcs 0001 0129X F Vinyeta, ptge. 0001 0025 D

Vilalba dels Arcs 0002 0140 D Vinyeta, ptge. 0002 0026 C

Vilamajor 0001 0901 F Violant Hongria Reina Aragó 0001 0169 C

Vilamajor 0002 0902 F Violant Hongria Reina Aragó 0002 0180 c

Vilamarí 0001 0061 B Violer 0001 0005 D

Vilamarí 0063 0111 C Violer 0002 0010 D

Vilamarí 0002 0060 B Violer, ptge. 0001 0017 D

Vilamarí 0062 0146 C Violer, ptge. 0002 0012 D

Vilamur 0001 0033 C Virgili 0001 0103 C

Vilamur 0035 0037 C Virgili 0002 0054 C

Vilamur 0039 0049 A Virgili 0056 0072B D

Vilamur 0002 0034 C Virgili 0074 0096 C

Vilamur 0036 0038 C Viriat 0001 0053 C

Vilamur 0040 0052 A Viriat 0016 026S B

Vilana 0001 0013 C Viriat 0014U 0014U C

Vilana 0002 0014 c Viriat 0028X 0030X C

Vilanova, av. 0001 0011 B Virrei Amat, pl. 0001 0013 B

Vilanova, av. 0002 0010 C Virrei Amat, pl. 0002 0014 B

Vilanova, av. 0012 0020 B Virreina, pl. 0001 0007 B

Vilapicina 0001 0101 C Virreina, pl. 0002 0008 B

Vilapicina 0002 0070 C Virreina, ptge. 0001 0007 C

Vilardell 0001 0037 B Virreina, ptge. 0002 0010 C

Vilardell 0002 0054 B Virtut 0001 0017 C

Vilaret, ptge. 0001 0047 B Virtut 0002 0024 C

Vilaret, ptge. 0002 0056 B Vista Bella 0001 0037 C
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Vista Bella 0002 0020 C
Vista Rica, otra. 0001 0065 C Xandri 0001 0025 C

Vista Rica, ctra. 0002 0058 C Xandri 0002 0024 C

Vistalegre 0001 0021 E Xandri, pl. 0001 0003 C

Vistalegre 0002 0028 E Xandri, pl. 0002 0004 C

Vitrària 0001 0005 D Xavier Nogués 0001 0063 D

Vitrària 0002 0006 D Xavier Nogués 0002 0012 D

Vivendes Cantunis, grup 0042 0072 D Xiffé 0001 0123 C

Vivendes la Pau, grup 0001 0103 F Xifré 0002 0112 C

Vivendes la Pau, grup 0001 0103 F Xile, av. 0023 0031 A

Vivendes la Pau, grup 0002 0102 F Xile, av. 0002 0042 C

Vivendes Pablo VI, grup AOl H03 D Xile, av. 0044 0052 B

Vivendes Polvorí, grup 0001 0040 F Xile, ptge. 0001 0055 C

Vivendes Polvorí, grup 0002 0458 F Xile, ptge. 0002 0062 C

Viver 0001 031i C Xinxó, ptge. 0001 0011 E

Viver 0002 0028 C Xinxó, ptge. 0013 0021 C

Vivers 0002 0008 D Xinxó, ptge. 0002 0030 E

Vivers OOOIX 0007X C Xinxó, ptge. 0025X 0025X E

Volart, rbla. 0001 0091 C Xipre 0001 0001 F

Volart, rbla. 0002 0098 C Xipre 0002 0002 F

Voló 0001 0003 C Xiprer 0001 0059 C

Voló 0002 0004 C Xiprer 0002 0060 C

Volta de la Perdiu 0001 0009 C Xiprer, pl. 0001 0001 C

Volta de la Perdiu 0002 0006 C Xiquets de Valls 0001 0009 C

Volta del Remei 0001 0005 C Xiquets de Valls 0002 0014 C

Volta del Remei 0002 0004 C Xuclà 0001 0025 C

Volta dels Jueus 0001 0005 c Xuclà 0002 0016 C

Volta dels Jueus 0002 0006 c Y, Zona Franca 0023 0041 1

Volta dels Tamborets 0001 0009 c Y, Zona Franca 0024 042? 1

Volta dels Tamborets 0002 0006 c Z, Zona Franca 0023 0041 1

Volta d'en Bufanalla 0001 0009 c Z, Zona Franca 0024 0044 1

Volta d'en Bufanalla 0002 0004 c Zamora 0035 0083 B

Volta d'en Colomines 0001 0007 c Zamora 0085 0127 C

Volta d'en Colomines 0002 0006 c Zamora 0038 0076 B

Volta d'en Dusai 0001 0007 c Zamora 0078 0122 C

Volta d'en Dusai 0002 0006 c Zenobia Camprubí, pl. 0001 0001 C

Vuit de Març, pl. 0001 OOOIX B Zona Franca, pg. 0001 0007 1

Wagner, pl. 0001 0007 B Zona Franca, pg. 0009 0181 B

Wagner, pl. 0002 0008 B Zona Franca, pg. 0183 0219 C

Washington 0001 0003 C Zona Franca, pg. 0221 0233U B

Washington 0002 0004 C Zona Franca, pg. 0235 0239U C

Watt 0001 0031 D Zona Franca, pg. 0241 0259 B

Watt 0002 0034 D Zona Franca, pg. 0002 0002 B

Wellington 0001 000 IB C Zona Franca, pg. 0004 0270 B

Wellington 0003 0033 B Zona Franca, pg. 0002B 0002L 1

Wellington 0002 0104 B Zona Franca Platja, ptja. 100? 102? 1

Wellington OOOOA OOOOA C Zona Sud, moll 0001 0003 1

Willy Brandt, pl. 0001 0013 C Zona Sud, moll 0002 0004 1

Willy Brandt, pl. 0010 0014 C Zuloaga 0002 0006 D

X, Zona Franca 0017 0017 1 Zurbaràn, pl. 0001 0009B D

X, Zona Franca 0002 0038 1 Zurbaràn, pl. 0002 0008 D

Xaloc, moll 0001 0001 A
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ORDENANÇA
FISCAL

CONCEPTE QUANTITAT ÒRGAN GESTOR

1.1 Impost L'Ajuntament atorgarà una subvenció corresponent al domicili
sobre béns habitual a aquelles persones que siguin llogateres, titulars de
immobles família nombrosa, a qui el propietari repercuteixi l'IBI.

En els casos en què dins la família nombrosa existeixi un o

més membres amb alguna discapacitat.

L'import de la subvenció es deter¬
minarà aplicant les mateixes regles
que l'Ordenança Fiscal número 1.1
estableix per la bonificació a favor
dels subjectes passius que tinguin la
condició de titulars de familia nom¬

brosa.

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.

L'Ajuntament atorgarà una subvenció corresponent al domicili
habitual a aquelles persones que siguin titulars de família mono-

parental, ja siguin subjectes passius de l'impost o llogaters que
se'ls repercuteixi l'IBI.

En els casos en què dins la família monoparental existeixi un o
més membres amb alguna discapacitat.

L'import de la subvenció es deter- Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona,
minarà aplicant les mateixes regles
que l'Ordenança Fiscal número 1.1
estableix per la bonificació a favor
dels subjectes passius que tinguin la
condició de titulars de familia nom¬

brosa.

L'Ajuntament atorgarà una subvenció a les persones propietàries
d'habitatges de la Borsa Jove d'Habitatge de Barcelona o de la
Borsa d'Habitatge de Lloguer Social de Barcelona.

50% de la quota líquida de l'impost Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGURSA).
de l'any en què s'hagi procedit a la
posada a disposició o cessió de
l'habitatge, i dels anys posteriors
mentre es mantingui la posada a dis¬
posició 0 cessió de l'habitatge a la
Borsa corresponent.

1.2 Impost sobre S'atorgarà subvenció als titulars de vehicles elèctrics o bimodals. 25% de la quota de l'impost Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona,
vehicles de tracció

mecànica S'atorgarà subvenció als titulars de vehicles que utilitzin exclusi¬
vament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas

liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals i que
acreditin que, d'acord amb les característiques del seu motor, no

poden utilitzar un carburant contaminant. ,

S'atorgarà subvenció als titulars -que siguin entitats d'iniciativa 100% de la quota de l'impost Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
social dedicades a persones amb discapacitat- de vehicles adaptats
per al transport de les persones associades en la realització
d'activitats pròpies d'aquestes entitats.
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ORDENANÇA
FISCAL

CONCEPTE

1.3 Impost sobre Per coadjuvar a les finalitats de l'article 31.4 b) de la Llei 40/1998,
l'increment de de 9 de desembre, reguladora de l'impost sobre la renda de les
valor dels ter- persones físiques, es podrà atorgar, amb sol·licitud prèvia, en el
renys de termini màxim d'un any des de la data de la transmissió, una sub-
naturalesa venció a persones més grans de 65 anys en els casos de transmis-
urbana sió onerosa del seu habitatge habitual a canvi d'obtenir ima renda

vitalícia.

2.1 Impost sobre S'atorgaran subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i
construccions, d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona,
instal·lacions i

obres

3.3Serveis
Urbanístics

S'atorgaran subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i
d'edificis d'ús residencial de la ciutat de Barcelona.
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QUANTITAT

100% quota de l'impost

ÒRGAN GESTOR

Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona.

La fixada pels programes de rehabilita- Consorci de l'Habitatge de Barcelona,
ció A i B i, en el seu cas, pel programa
de cohesió social.

La fixada pels programes de rehabilita¬
ció A i B i, en el seu cas, pel programa
de cohesió social.

Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
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