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ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT DE BERGA, DELS 
ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS  
 
 
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia 
que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 3 de novembre de 2022, ha aprovat amb el 
quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents: 
 
Primer- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents, la modificació de 
les Ordenances Fiscals, els impostos, taxes i ordenances generals que a continuació 
es relacionen: 

 

A- MODIFICACIONS GENERALS – proposta DIBA. 

B- DEROGACIÓ OF. NÚM. 32.- Serveis d’Esplai. 

C- MODIFICACIÓ OF. NÚM. 1 .- IBI – Bonificació potestativa. 

D- MODIFICACIÓ OF. NÚM. 2.- IAE – Bonific. Potestativa. 

E- MODIFICACIÓ OF. NÚM. 16.- Taxes estacionament (Zona Blava) 

F.- MODIFICACIÓ OF NÚM. 18.- Taxa per entrades de vehicles a través de 
voreres. 

 

A- MODIFICACIONS GENERALS – proposta DIBA. 

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals. 
 
1.- En l'article 4 s'ha afegit l'apartat número 6 en relació a la possibilitat dels 
ciutadans d'adreçar-se a la seu electrònica de l'Ajuntament per accedir a la 
informació general i realitzar tràmits i gestions. Així mateix s'ha adequat la resta 
de la numeració dels apartats següents.  
 
Nou text: 
Els interessats poden adreçar-se a la seu electrònica de l’Ajuntament per a accedir a la 
informació d’interès general i realitzar els tràmits i gestions que s’estableixen en 
aquesta ordenança 

 
2.- S'ha millorat la redacció de l'apartat 3 de l'article 5, en relació a la 
normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Text anterior: 

1. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord amb allò 
disposat al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals, la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals,  i resta de normativa vigent sobre protecció de dades personals. 

 
Nou text: 

3. L’Administració municipal garantirà les dades de caràcter personal d’acord ambla normativa 
vigent de protecció de dades personals. 

 
3.- S'ha millorat tècnicament els apartats 1, 2 i 3 de l'article 9, en relació al 
registre electrònic general i el seu accés a través de la seu electrònica de 
l'Ajuntament. 
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Text anterior: 
1. L’Ajuntament disposa d’un registre general, en el que es fan les anotacions dels 

assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, 
organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També s’anota la sortida de 
documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 

 
2. L’Ajuntament també disposa d’un registre electrònic per a la recepció i remissió de 

sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies de l’any, durant les vint-i-quatre hores al 
dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic o operatiu, que 
s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu electrònica. 

 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a través de qualsevol 

d’aquests mitjans: 
 

a) Registre general o electrònic de l’Ajuntament 
b) Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el sector 

públic 
c) Oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) Oficines d’assistència en matèria de registres. 
f) Qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. 

 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència 
tributària per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que 
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la infracció 
prevista a l’art. 199 de la Llei general tributària i la possible obertura del corresponent expedient 
sancionador. 

 
Nou text: 
1. L’Ajuntament disposa d’un registre electrònic general, en el que es fan les anotacions dels 
assentaments de tots els documents presentats o rebuts per qualsevol òrgan administratiu, 
organisme públic o entitat vinculada o dependents d’aquests. També s’anota la sortida de 
documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. 
 
2. Al registre de l’Ajuntament es pot accedir a través de la seu electrònica www.ajberga.cat  i 
estarà habilitat per a la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions tots els dies 
de l’any, durant les 24 hores del dia, sense perjudici de les interrupcions de manteniment tècnic 
o operatiu, que s’anunciaran als potencials usuaris amb l’antelació que resulti possible a la seu 
electrònica. 
 
La regulació del registre electrònic s’aprovà per Ple. 
 
3. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’Ajuntament a través de qualsevol 
d’aquests mitjans: 
 

a) Registre electrònic de l’Ajuntament 
b) Qualsevol registre electrònic de les administracions o entitats que integren el sector 

públic.  
c) Oficines de Correus. 
d) Les representacions diplomàtiques i oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) Oficines d’assistència en matèria de registres.  
f) Qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents. 

 
En el supòsit de presentació de declaracions, escrits o documents amb transcendència 
tributària per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics per contribuents que 
tinguin aquesta obligació, s’enregistraran i se’ls advertirà de la possible comissió de la infracció 
prevista a l’article 199 de la LGT i la possible obertura del corresponent expedient sancionador. 
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4.- S'ha eliminat de l'article 10 (actual apartat 7) la referencia que es feia, 
quan un Ajuntament havia delegat en la Diputació de Barcelona la gestió 
i/o recaptació dels seus ingressos, a que les actuacions que s'haguessin 
de dur a terme per l'ORGT es regirien per la seva pròpia normativa, ja que 
es considera repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de 
l'Ordenança. 
 
Text anterior: 

7. Respecte als terminis, en aquells procediments corresponents a ingressos de dret 
públic d’aquest Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic. 

 
5.- S'ha eliminat la referència a l'ORGT de l'article 11 al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. 
 
Text anterior: 

8. En particular,  la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos 
municipals  que hagi de practicar l’ORGT s’efectuarà en la forma prevista en la seva 
Ordenança General. 

 
6.- S'ha eliminat l'apartat 2 de l'article 14, per tal d'adequar-se al nou 
redactat de l'article 21 d'aquesta Ordenança. 
 
Text anterior: 

2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el 
padró corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT. 

 
7.- S'ha millorat la redacció dels apartats 1, 2 i 3 en referencia a la gestió 
tributària dels padrons de taxes i s'han enumerat de nou tots els apartats 
al haver eliminat un dels que fins ara havien. 
 
Text anterior: 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran les 

modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal municipal 
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements 
essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per l'ORGT o per 
l'Ajuntament. 

 
2. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a la Comissió 

de Govern l’aprovació dels padrons. 
 
3. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 

personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents 
públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10 
euros.  

 
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de 
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a 
fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús. 
4. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 

exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
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comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els 
apartats següents: 

 
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial,  l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals 
que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la recepció dels 
serveis o la utilització o aprofitament. 
 
b) En els casos de cessament  en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament 
especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu 
pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any transcorreguts des de la meritació, 
inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la  recepció dels serveis o la utilització 
privativa o aprofitament especial 
 

Nou text: 
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l’exercici anterior, i s’hi incorporaran les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal 
corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels elements essencials 
determinants del deute tributari i que siguin conegudes  per l’Ajuntament. 
 
2. El padró s’aprovarà per  l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
3. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades 
personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics 
acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui superior a 10 euros.  
 
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim 
econòmic matrimonial de societat de guanys. 
 
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús de 
l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a 
fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l’ús. 
 
4. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a varis 
exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció dels 
serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què s’aplicarà el previst en els 
apartats següents: 
 
a) En els casos d’inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament 
especial,  l’import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals 
que restin per transcórrer l’any, inclòs aquell en què es produeix l’inici de la recepció dels 
serveis o la utilització o aprofitament. 
 
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o aprofitament 
especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu 
pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació, 
inclòs aquell en què es produeixi el cessament en la  recepció dels serveis o la utilització 
privativa o aprofitament especial.  

 
 
 
8.- S'ha millorat el redactat de l'apartat 1 de l'article 15 al eliminar la 
referència que es feia a l'ORGT en relació a l'aprovació del calendari 
fiscal. 
 
Text anterior: 
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1. Quan es tracti d’ingressos la gestió i/o recaptació dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, correspondrà a l’ORGT l'aprovació del calendari fiscal i la seva 
publicació en el BOP i també en la seva seu electrònica. 

La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al llarg 
de tot l’exercici, mitjançant accés a la seu electrònica de l’ORGT. 

 
Nou Text: 
1. L’aprovació del calendari fiscal correspondrà a l’òrgan competent de l’Ajuntament i s’haurà 

de procedir a seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i també  a la seu 
electrònica municipal. 

 
9.- S'ha afegit un paràgraf a l'apartat 1 de l'article 16 per incloure la 
confidencialitat de les dades de caràcter personal que figuren en els 
padrons fiscals. 
Text anterior: 

1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir 
de deu dies abans del primer dia d'inici del període de cobrament en voluntària. 

Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de 
la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT o de 
l'Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró corresponent. 

 
Nou text: 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de deu dies 

abans del primer dia d’inici del període de cobrament en voluntària. 
 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Dintre de l’esmentat tràmit l’Administració municipal haurà de garantir la confidencialitat de les dades de 
caràcter personal protegides per la normativa de protecció de dades personals, així com el caràcter 
reservat de les dades amb transcendència tributària establert a l’article 95 de la LGT. 

 
10.- S'ha millorat la redacció de l'apartat 1 de l'article 17, s’ha eliminat el 
punt 2 i s'han enumerat de nou tots els apartats. 
Text anterior: 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, es practicaran liquidacions dels 

ingressos municipals de dret públic, la gestió dels quals no hagi estat delegada a la 
Diputació de Barcelona.. 

L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de l’Alcalde. 
 
2. Quan s’hagi delegat la gestió de l’ingrés corresponent a la Diputació de Barcelona, les 

liquidacions seran aprovades per l’òrgan competent de l’ORGT. 
 
3. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració 

siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que 
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 

 
4. Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, en els casos en que resultin quotes líquides inferiors a 10 

euros, tan sols es practicarà liquidació pels conceptes de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.  

 
Nou text: 
1. En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, es practicaran liquidacions dels 
ingressos municipals de dret públic. 
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2. L’aprovació de les liquidacions a què es refereix l’apartat anterior és competència de 
l’Alcalde/ssa. 
 
3. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder de l’Administració 
siguin suficients per formular proposta de liquidació, es notificarà dita proposta per tal que 
l’interessat al·legui el que convingui al seu dret. 
 
Vistes les al·legacions, podrà practicar-se liquidació provisional. 
 
4. Per raons de cost i eficàcia, en els casos en que resultin quotes líquides inferiors a 10 euros, 
tan sols es practicarà liquidació pels conceptes de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
l’Impost sobre activitats econòmiques, taxes i preus públics.  

 
11.- S'ha eliminat la referència a l'ORGT de l'article 19 al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. 
Text anterior: 
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat delegada 

en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva Ordenança 
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.  

 

Nou Text: 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan 
l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran decidir i 
comunicar en qualsevol moment a l’Administració Pública la seva voluntat de rebre les 
notificacions en format electrònic. 
 
3. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la LGT i la normativa de 
desenvolupament; i amb les especificitats de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
4. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fes càrrec de la notificació, es farà 
constar aquesta circumstància en l’expedient, junt amb el dia i hora en que es va intentar la 
notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en un hora diferent dins dels tres 
dies següents. En cas que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de les 15:00 
hores, el segon intent s’haurà de realitzar després de les 15:00 hores i a l’inrevés, deixant, en 
tot cas, un marge de diferència de 3 hores entre ambdós intents.  
 
5. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en que es 
produeixi l’accés al seu contingut. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut 
10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’hagi accedit al seu 
contingut.  
 
6. Quan la notificació es practiqui en paper, i no hagi estat rebuda personalment es citarà a 
l’interessat o el seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, 
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascun dels interessats, al 
Butlletí Oficial de l’Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb 
indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan 
responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot 
cas, la compareixença es produirà en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent 
al de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de l’Estat. Quan transcorregut el termini indicat 
no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia 
següent al del venciment del termini per comparèixer.  
 
7. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 4, 5 i 
6. 
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8. Quan l’interessat hagués estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendre’s notificada. 
 
9. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs 
de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents ordenances fiscals, no serà 
necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits 
establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la LGT. 

 
12.- S'ha eliminat la referència a l'ORGT de l'article 20 al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. I s’han 
renumerat la resta de punts. 
Text anterior: 
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada en la 

Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre sobre la 
seva concessió. 

 
Nou text: 
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals és competència de l’Alcalde/ssa. 

 
2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats. 
 
3. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les ordenances 
fiscals.  
 
4. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el 
termini de 6 mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en 
aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà desestimada. 
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les 
dades declarades. Es presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats 
excepte que consti en el procediment la seva oposició expressa, havent-se, d’informar a 
l’interessat prèviament dels seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Excepcionalment, si l’Administració gestora del tribut no pot obtenir els esmentats documents, 
podrà sol·licitar  a l’interessat la seva aportació. 
 
5. 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. 
 

 
13.- D'acord amb una sentència del TSJC s'ha eliminat l'actual apartat 3 de 
l'article 21 pel qual s'establia, en relació a allò determinat en l'article 26.4 
de la LGT, que s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplet el termini màxim 
de resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini 
d’un any des de la seva interposició. S’ha renumerat la resta de punts. 
Text anterior: 
3. Als efectes de la no exigència d’interessos de demora a que fa referència l’article 26.4 de 

la Llei General Tributària, s’entendrà que l’Ajuntament ha incomplert el termini màxim de 
resolució del recurs de reposició quan hagi transcorregut el termini d’un any des de la seva 
interposició, sense que hagi recaigut resolució expressa. Aquest termini s’estableix a 
l’empara de la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei General Tributària, i en 
paritat amb el que preveu dita Llei per a la resolució de les reclamacions econòmico-
administratives. 

Nou text: 
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1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic municipals, només 
podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan que dictà l’acte administratiu que es 
reclama. 
 
2. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt en el termini d’1 mes 
comptat des de la data d’interposició. 
 
3. Contra la desestimació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós 
administratiu en els terminis següents: 
 
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent a la 
notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició. 
 
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de 6 mesos comptats des del dia següent a 
aquell en què hagi d’entendre’s desestimat el recurs de reposició. 
 
4. El termini per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’aprovació o la modificació 
de les ordenances fiscals serà de 2 mesos comptats des del dia següent a la data de publicació 
de la seva aprovació definitiva. 

 
14.- S'ha eliminat la referència a l'ORGT de l'article 27 al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. 
Text anterior: 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament 

les següents: 
 

a. Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de 

Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT. 

 
Nou text: 
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran exclusivament les 
següents: 
 
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se a la Caixa General de Dipòsits, a 
la Tresoreria Municipal.  

 
15.- S'ha eliminat la referència a l'ORGT de l'article 28 al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. 
Renumerant la resta de punts. 
Text anterior: 
1. Amb caràcter general, el procediment s'iniciarà a instància de l'interessat, qui haurà de 

fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d'haver satisfet el deute. 
 
2. Si la recaptació del recurs origen de la devolució que es sol·licita ha estat delegada en la 

Diputació de Barcelona, la sol·licitud es formularà davant de l’ORGT. 
 
3. Podrà acordar-se d'ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 

 
Nou text: 
1. El procediment s’iniciarà d’ofici o a instància de l’interessat. En aquest últim cas, l’interessat 
haurà de fonamentar el seu dret i aportar el comprovant d’haver satisfet el deute. 
 
2. Podrà acordar-se d’ofici la devolució en els supòsits següents: 
 
a) Quan després de haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada. 
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b) Quan es verifiqui la duplicitat del pagament. 

 
 
16.- S'ha millorat tècnicament la redacció del segon paràgraf de l'apartat 2 
de l'article 29 en relació a l'existència d'errors materials en la 
determinació del valor cadastral i els seus efectes pel que fa a l'import de 
la devolució. 
Text anterior: 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per un 
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat en excés 
incrementat amb els corresponents interessos de demora. 

 
Nou text: 
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anul·li per resolució 
judicial o cadastral on s’acrediti l’existència d’un error material, es tornarà l’import ingressat en 
excés incrementat amb els corresponents interessos de demora. 

 
17.- S'ha eliminat l'apartat 4 de l'article 30 en relació a la referència 
l'ORGT. 
Text anterior: 
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos 

indeguts i d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest 
Ajuntament quan es refereixin als ingressos de titularitat municipal. 

El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable que 
es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament. 

 
18.- S'ha eliminat l'apartat 2 de l'article 31 en relació a la referència a 
l'ORGT. 
Text anterior: 
2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, l’ORGT recaptarà els preus públics 

quan així ho hagi acordat l’Ajuntament. 
 

19.- S'ha eliminat en l'article 32 totes les referències que es feien a l'ORGT 
al considerar-se repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de 
l'Ordenança. 
Text anterior: 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi estat 
delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i perifèrics de 
l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de competències i 
funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i funcional. 
 
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà segons el 
que preveu la seva Ordenança General. 
 
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 
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4. L’ORGT podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i/o de 
l’Agència Tributària de Catalunya per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan 
no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats 
dins l’àmbit de la província de Barcelona. 

 
Nou text: 
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic correspondrà als 
òrgans i al personal adscrit als serveis de recaptació de l’Ajuntament.  
2. Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres: 
 
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts. 
b) Els successors. 
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries. 
 
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació, estaran 
obligats al pagament els subjectes següents: 
 
a) Els responsables solidaris. 
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals. 

 
20.- S'ha eliminat de l'article 35 les referències a l'ORGT al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. S'ha 
millorat tècnicament el redactat en relació a aquells supòsits de deutes 
tributaris  que no poden ser objecte d'ajornament o fraccionament. S’ha 
s'ha elevat l'import mínim que pot ser objecte d'ajornament o 
fraccionament  fins a 100 euros (fins ara eren 60 euros). s'ha inclòs un 
nou apartat en relació a la sol·licitud de ajornaments o fraccionaments en 
aquells supòsits de deutes de venciment periòdic d'acord amb l'establert 
en l'article 10 del TRLRHL. 
 
  
Text anterior: 
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la 

Diputació de Barcelona la concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments 
correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General. 

Si s’hagués de resoldre amb altres criteris diferents dels previstos a l’Ordenança general de 
Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració 
administrativa, la resolució correspondrà a l’òrgan competent d’aquest Ajuntament. 
 
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, 

correspondrà la resolució de la sol·licitud a l’Alcalde. 
 
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els 

deutes tributaris: 
 
- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 
-  En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els deutes que, 

d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits contra la massa. 
 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d'import per principal inferior a 60 euros 

4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant 
haurà d'aportar o, si escau, la dispensa d'aquesta obligació. 
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5. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, 
comptadors a partir del dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del 
qual quedarà condicionada a dita aportació. 

 

Nou text: 
1. La concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
2. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris quan així ho 
estableixi la normativa.  
 
Per raons de cost i eficàcia, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes 
d’import per principal inferior a 100 euros. 
 
3. L’acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d’aportar o, si escau, la 
dispensa d’aquesta obligació. 
 
4. La garantia haurà d’aportar-se en el termini de 2 mesos, comptadors a partir del dia següent 
al de la notificació de l’acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà condicionada a dita 
aportació.  
 
5. No s’exigirà interès de demora als acords d’ajornament o fraccionament de pagament que 
haguessin estat sol·licitats en període voluntari, sempre que es refereixin a deutes de 
venciment periòdic i notificació col·lectiva i que el pagament total d’aquests es produeixi en el 
mateix exercici que el de la seva meritació. 

 
21.- S'ha millorat tècnicament la redacció de l'apartat 4 de l'article 37. 
Text anterior: 
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que es 
practicarà d'ofici i serà notificada al deutor. 

 
Nou text: 
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’òrgan competent de l’Ajuntament pot 
ordenar la compensació, que es practicarà d’ofici i serà notificada al deutor. 

 
22.- S'han eliminat les referències que en l'article 38 es feien a l'ORGT i 
s’ha eliminat el punt 4. 
Text anterior: 
1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 

autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l'activitat dels quals no es regeixi 
per l'ordenament privat, seran compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini 
d'ingrés en període voluntari. 

 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 

entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se 
amb les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats 
deutores. 

 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les 

entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l'Ajuntament, cas que s’hagin delegat les funcions de recaptació en la Diputació de 
Barcelona, el tresorer municipal traslladarà a l'Assessoria Jurídica de l'ORGT el conjunt de 
les seves actuacions. 

 
4. L'Assessoria Jurídica, després d'examinar la naturalesa del deute i del deutor i el 

desenvolupament de la tramitació de l'expedient, elaborarà la proposta d'actuació que 
correspongui.  
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5. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 

Ens deutors dels Municipis i la deducció sobre transferències, l’ORGT investigarà 
l’existència de béns patrimonials, no afectes a l'ús o servei públic, a l’efecte d’ordenar la 
seva execució si resultés imprescindible per a la realització del crèdit municipal. 

 
6. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l'Alcalde, i 

de la seva resolució s'efectuarà notificació formal a l'entitat deutora. 

 
Nou text: 
1. Els deutes a favor de l’Ajuntament, quan el deutor sigui un ens territorial, un organisme 
autònom, la Seguretat Social o una entitat de dret públic, l’activitat dels quals no es regeixi per 
l’ordenament privat, seran compensables d’ofici, una vegada transcorregut el termini d’ingrés 
en període voluntari. 
 
2. Així mateix, els deutes vençuts, líquids i exigibles que l’Estat, les Comunitats Autònomes, 
entitats locals i demés entitats de dret públic tinguin amb l’Ajuntament podran extingir-se amb 
les deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat, de les Comunitats 
Autònomes o dels Ens locals corresponents hagin de transferir a les referides entitats deutores. 
 
3. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les 
entitats públiques ressenyades anteriorment, en no tenir aquestes cap crèdit contra 
l’Ajuntament, l’òrgan competent de l’Ajuntament, després d’examinar la naturalesa del deute i 
del deutor i el desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà la proposta d’actuació 
que correspongui. 
 
4. Acreditada la impossibilitat de la compensació de les obligacions pecuniàries per part dels 
Ens deutors del Municipi i la deducció sobre transferències, s’investigarà l’existència de béns 
patrimonials, no afectes a l’ús o servei públic, a l’efecte d’ordenar la seva execució si resultés 
imprescindible per a la realització del crèdit municipal. 
 
5. Les actuacions que, si escau, hagin de portar-se a terme seran aprovades per l’Alcalde/ssa, i 
de la seva resolució s’efectuarà notificació formal a l’entitat deutora. 

 
23.-  S'ha eliminat de l'article 39 les referències a l'ORGT al considerar-se 
repetitiu amb allò que ja s'especifica en l'article 2.2 de l'Ordenança. I s’ha 
simplificat i millorat el redactat. 
Text anterior: 
1. Són crèdits incobrables aquells que no 

puguin fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per resultar fallits els 
obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts del deutor circumstàncies que 
els fan inembargables. 

 
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi 

tramitat per l’ORGT, correspondrà al mateix formular proposta de crèdits incobrables, 
d’acord amb els criteris reflectits en la seva Ordenança General. 

 
3. L’aprovació de la declaració de crèdits 

incobrables és competència de l’Ajuntament. 
 
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta competència pot ser 
delegada en l’organisme gestor. 
 
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la 

competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, aquest procedirà aplicant els 
criteris de la seva Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació; en tot cas, 
restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions (en paper o electròniques) de les 
actuacions dutes a terme en ordre a assolir la realització del crèdit. 
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5. En particular, pel que respecta a la 
recaptació de multes de trànsit, si no ha estat delegada en la Diputació de Barcelona la 
competència per aprovar la declaració de crèdit incobrables, l’ORGT elevarà proposta a 
l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres mesos, comptats 
des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal, l’Ajuntament no formulés cap 
objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de continuar el procediment recaptatori, 
es dataran els deutes, remetent a l’Ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El 
suport de dites actuacions serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas. 

 
6. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 

provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini. 

 
Nou text: 
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment de gestió 
recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer en els béns coneguts 
del deutor circumstàncies que els fan inembargables. 
 
2. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables correspondrà a l’òrgan competent de 
l’Ajuntament. 
 
3. Quan s’hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es declararan 
provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini de prescripció. El 
deute restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini. 

 
 
24.-  S'ha modificat la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 40, a l'afegir com 
una actuació a fer dins del procediment administratiu de constrenyiment 
l'embargament de sous, salaris i pensions per a deutes superiors a 30 
euros. I s'ha modificat la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 40, a fer-se 
constar que l'embargament de crèdits, valors i drets realitzables a l'acte, o 
a curt termini, s'efectuarà quan l'import del deute sigui igual o superior a 
150 euros. S'ha clarificat la redacció de l'apartat 2, s'ha millorat 
tècnicament la redacció de l'apartat 8  i s'ha eliminat les referències que 
es feia a l'ORGT . 
 
Text anterior: 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import 

del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució 
forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1.000 euros, per l’òrgan 
responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 

 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 euros: 
 
- Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
- Embargament de sous, salaris i pensions per a deutes superiors a 30 euros. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 euros i inferior a 1.000 euros: 
 
- Embargament de diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini (quan l’import sigui igual o superior 
a 150 euros). 
- Embargament de sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots 

els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament. 
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3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui 
negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. 

  
Pel que fa a les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior. 
 
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 1.000 euros, es podrà 

ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria, 
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte. 

 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un  bé el valor del qual és molt 

superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i s’actuarà tenint 
en compte les seves indicacions. 

 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 

garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 

 
7.   En els casos de procediments d'execució forçosa duts a terme per l’Ajuntament on no 
s'hagin adjudicat en subhasta pública, concurs  i/o venda mitjançant adjudicació directa béns 
propietat dels deutors correspondrà, llevat que l’Ajuntament hagi delegat la recaptació dels 
ingressos en la Diputació de Barcelona, al/a la Tresorer/a municipal fer la proposta a 
l'Alcalde/ssa d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els 
articles 108 i següents del Reglament general de recaptació. 
 
Quan l’Ajuntament hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona, els 
tràmits i les actuacions d’execució forçosa es regiran per l’Ordenança General de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, de l’ORGT.  
 
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per a 

l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient  per a 
quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer municipal. 

 
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les 
circumstàncies relatives  al deutor i l’ entorn  econòmic general. 
 

Nou text: 
 
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre l’import del 
deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a l’execució forçosa dels 
béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1.000 euros, per l’òrgan responsable de la 
recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg següents: 
 
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 euros: 
 
- Embargament de diner efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
- Embargament de sous, salaris i pensions per a deutes superiors a 30 euros. 
 
b) Deutes de quantia superior a 100 euros i inferior a 1.000 euros: 
 
- Embargament de diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit. 
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini (quan l’import sigui igual o superior 
a 150 euros). 
- Embargament de sous, salaris i pensions. 
 
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es computaran tots els 
deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament, acumulats en un expedient 
administratiu de constrenyiment i sempre que s’hagués dictat provisió de constrenyiment. . 
 
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt 1 sigui 
negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable.  
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4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui igual o superior a 1.000 euros, es podrà 
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la LGT, preservant l’ordre 
establert a l’esmentat precepte. 
 
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és molt 
superior a la quantia del deute, es consultarà al/a la Tresorer/a de l’Ajuntament i s’actuarà 
tenint en compte les seves indicacions. 
 
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que designi 
garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells altres béns que 
preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers. 
 
7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta 
pública els béns propietat dels deutors, correspondrà al/a la Tresorer/a municipal fer la 
proposta a l’Alcalde/ssa d’adjudicació de béns a favor de l’Ajuntament, de conformitat a allò 
establert en els articles 108 i següents del Reglament general de recaptació. 
 
8. Si l’adjudicació dels béns no resulta d’interès per a l’Ajuntament, i no existeixen altres béns i 
drets susceptibles d’embargament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de 
l’expedient  per a quina recaptació es tramità la subhasta. 
 
Sens perjudici de la possible rehabilitació dels deutes que integren l’expedient que va motivar 
l’alienació forçosa, cas que es modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’entorn 
econòmic general. 

 
25. S'ha millorat tècnicament la redacció de l'apartat 1 de l'article 46 en 
relació al redactat de l'article 150.1.b) de la LGT (duració de les actuacions 
inspectores). 
Text anterior: 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 

18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat 
l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l'import net de la xifra de negocis 
de l'obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar els seus comptes, i 
s'informarà d'aquest termini en la comunicació d'inici d'actuacions. No obstant això, aquest 
termini es podrà suspendre perllongar motivadament per les circumstàncies previstes als 
paràgrafs 3r,  4t o 5è de l'article 150 de la Llei general tributaria, de la qual cosa 
s’assabentarà l’obligat tributari. 

 
Nou text: 
1.   Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins enllestir-les, en un termini màxim de 
18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte 
administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l’import net de la xifra de negocis de 
l’obligat tributari és igual o superior al requerit per a auditar comptes, i s’informarà d’aquest 
termini en la comunicació d’inici d’actuacions o a partir que la inspecció tingui constància de la 
concurrència de qualsevol de les circumstàncies establertes en l’article 150.1.b) de la LGT. No 
obstant això, aquest termini es podrà suspendre o perllongar motivadament si s’esdevé alguna 
de les circumstàncies previstes als apartats 3, 4 o 5 de l’anterior article, de la qual cosa 
s’assabentarà l’obligat tributari. 

 
26.- S'ha modificat l’apartat 9 de l'article 48 per incloure la previsió 
establerta en la Disposició transitòria primera de la Llei 11/2021 de 9 de 
juliol en relació a la reducció de les sancions. 
Text anterior: 
9. més d’això, qualsevol sanció, excepte les que es derivin d’un acta amb acord, es reduirà en 

un 25% si s’ingressa l’import restant en període voluntari sense sol·licitar ajornament o 
fraccionament i no s’interposa recurs o reclamació contra la liquidació o la sanció. Si se 
n’interposés, aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat. 
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Nou text: 
9. Les reduccions del 65% i 40% s’aplicaran a les sancions acordades amb anterioritat a 
l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el 
frau fiscal, de transposició de la directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, 
per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament 
en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en 
matèria de regulació del joc, sempre que concorrin les circumstàncies establertes en la 
Disposició transitòria primera, apartat 2, de la referida llei.  
 

27.- S'ha modificat l'apartat 3 de l'article 54 al eliminar-se la menció que es 
feia a l'apartat 7 de l'article 203 de la LGT ja que no ens és d'aplicació. 
Text anterior: 
3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que 
disposen els paràgrafs 4t, 5è, 6è, 7è o 8è de l’article 203 de la Llei general tributària; en aquest 
cas, s’aplicaran les multes pecuniàries que assenyalen aquests apartats. 

 
Nou text: 
3.  La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros, tret que sigui d’aplicació el que 
disposen els apartats 4, 5, 6 o 8 de l’article 203 de la LGT; en aquest cas, s’aplicaran les multes 
pecuniàries que assenyalen aquests apartats. 

 
28.- S'ha canviat l'enunciat de l'article 56. 
Text anterior: 
Article 56 – Normes generals del procediment sancionador  

 
Nou text: 
Article 56.- Procediment sancionador 

 
29.- S'ha clarificat la redacció de l'apartat 1 de l'article 58 en relació a 
l'exigència dels interessos de demora. 
Text anterior: 
1.  D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de demora en el 
següents supòsits: 
 
a) quan finalitzi el termini establert per al pagament en període voluntari d’un deute resultant 
d’una liquidació practicada per l’administració o de l’import d’una sanció, sense que l’ingrés 
s’hagi efectuat. 
 
b) quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense 
que s’haguessin presentat o ho hagin estat de forma incorrecta, llevat el que disposa l’apartat 2 
de l’article 27 de la Llei general tributària relatiu a la presentació de declaracions extemporànies 
sense requeriment previ. 
 
c) quan es suspengui l’execució de l’acte, excepte en el supòsit de recursos i reclamacions 
contra sancions durant el temps que transcorri fins a la finalització del termini de pagament en 
període voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa. 
 
d) quan s’inicïi el període executiu, llevat el que disposa l’apartat 5 de l’article 28 de la Llei 
general tributària respecte els interessos de demora quan sigui exigible el recàrrec executiu o el 
recàrrec de constrenyiment reduït. 
 
e) quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent, llevat que voluntàriament 
regularitzi la seva situació tributària sens perjudici d’allò disposat a l’apartat 2 de l’article 27 de 
la Llei general tributària relatiu a la presentació de declaracions extemporànies sense 
requeriment previ. 
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Nou text: 
1.  D’acord amb l’article 26 de la LGT, s’exigiran interessos de demora quan acabi el termini de 
pagament en període voluntari d’un deute resultant d’una liquidació practicada per 
l’Administració o de l’import d’una sanció sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el 
termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense que s’haguessin 
presentat o ho hagin estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte 
administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi contemplen, o quan 
l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2.  L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de l’obligat. No 
obstant això, no s’exigiran 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 posi fi a la 
via administrativa en un recurs o reclamació contra una sanció tributària. 
 
3.  Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les propostes de 
liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que practiquin, tenint en 
compte les especialitats següents: 
 
a)  En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia en què 
hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment. 
 
b)  En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el dia en 
què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert legalment, llevat 
que abans d’això es notifiqui acord confirmant la proposta de liquidació, supòsit en el qual la 
data final serà la de l’acord que aprova la liquidació. 
 
c)  En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al·legacions, i definitivament fins la 
data en què es practiqui la liquidació corresponent. 
 

 
OF_1: Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
 
1.- S’ha modificat la redacció de la disposició final relativa a l’any 
d’entrada en vigor de l’ordenança.  
Text anterior: 
  Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 4 de novembre de 2021, tindrà efectes a partir del dia 1 de 
gener 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 

 
Nout text: 
  Aquesta ordenança fiscal, tindrà efectes a partir del dia 1 de gener 2023 i continuarà vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 

 

2.- S’ha millorat la redacció de l’apartat 2.4 de l'article 8 (textos alternatius  
-opcionals-), relatiu a les normes de gestió referents als supòsits de la 
bonificació en els immobles en què s'instal·lin sistemes d'aprofitament 
tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, respecte de la 
documentació a aportar en virtut dels diferents supòsits.  

 
Text anterior: 

2.4 Bonificació per energia solar.  
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Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la 
hisenda municipal la següent documentació:  

a) Cèdula d'habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible.  
b) Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic.  
c) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ 
d'obres presentat davant l'Ajuntament. 
d) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, 
a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la 
marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes 
solar elèctrics la potència instal·lada.  
e) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.  
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 4 anys i es 
mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.  
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.  

Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que 
les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 

Nout text: 
2.4. Bonificació per energia solar. 
 
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la 
hisenda municipal la següent documentació: 
 
Referent a instal·lacions solars tèrmiques: 
 

a) Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o 
tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació. 

b) Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració 
competent. 

c) Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, 
model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats. 

d) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

 
Referent a instal·lacions solars elèctriques (fotovoltaiques): 
 

a) Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o 
tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència 
instal·lada. 

b) Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya 
(RAC). 

c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 

d) En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el 
qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants. 

e) Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits 
tècnics establerts a l'Ordenança fiscal. 

 
Prèviament al reconeixement de l'aplicació de la bonificació, en el cas d’immobles en els quals 
s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu per a ús individual, els tècnics 
municipals hauran d'emetre, si escau, informe favorable relatiu al compliment dels requisits 
establerts a l’ordenança fiscal, a on es deixi constància de la potència elèctrica assignada a 
cadascun dels immobles que participen en la instal·lació i la data de finalització de la 
instal·lació.  
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 
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OF_2: Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
En aquest cas no afecten les modificacions, ja que actualment l’Ajuntament de 
Berga no té establert cap bonificació potestativa  
 
Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(OF3) 
1.- S’ha millorat el redactat del punt 1 i s’ha suprimit l'apartat 3 de l'article 
8, atès que a l'article 10 ja s’especifica com s'ha de presentar i pagar 
l'autoliquidació. S’ha suprimit el punt 5 que estaba duplicat i s’ha 
renumerat els punts. 
Text anterior:  
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 

gestió tributària, correspon a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 
del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que la 
competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’ajuntament del 
domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de Vehicles. 

 
2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 

s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del 
vehicle. 

Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle quan 
aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent baixa 
 
3. el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que  s’alteri 

la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant 
l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de 
l'adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per aquest 
Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la 
liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització de la mateixa. 
S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de 
les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi d'Identificació 
Fiscal del subjecte passiu. 

 
4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral haurà 

d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a 
aquell en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura 
Provincial de Trànsit.  Als efectes de l’acreditació anterior, l’Ajuntament comunicarà a 
Trànsit els rebuts impagats de cada exercici. 

 
5. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà 

d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a 
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura 
Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, l’Ajuntament, abans del dia 1 
de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs. 

 

Nou text: 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 
del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que la competència 
de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del 
vehicle que consti en el Registre de vehicles de Trànsit. 
 
2. En les primeres adquisicions de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
s’haurà d’acreditar, davant la Prefectura de Trànsit, amb caràcter previ a la matriculació del 
vehicle.  
Igualment, s’exigirà l’impost en aquest règim en el supòsit de rehabilitació d’un vehicle quan 
aquesta es realitzi en exercicis posteriors al de tramitació de la corresponent baixa. 
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3. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle, el titular registral haurà 
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a aquell 
en què es realitza el tràmit, excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial 
de Trànsit.  Als efectes de l’acreditació anterior, l’Ajuntament comunicarà a Trànsit els rebuts 
impagats de cada exercici. 

 
 
OF_5: Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valors dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
 
1.- S’ha modificat el redactat de l’article 2 per tal d'incorporar en l'apartat 3 
el nou supòsit de no subjecció regulat a l'apartat 3 de l'article 104 del 
TRLRHL, mitjançant la Llei Orgànica 2/2022, de 21 de març, de millora de 
la protecció de les persones orfes víctimes de la violència de gènere.  
Text anterior: 
3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris efectuada com 

a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de 
naturalesa indivisible 

 
Nou text: 
3. Les transmissions de béns immobles a títol lucratiu en benefici dels fills, menors o persones 
amb discapacitat subjectes a pàtria potestat, tutela o amb mesures de recolzament per a 
l'adequat exercici de la seva capacitat jurídica, l'exercici de la qual es portés a terme per les 
dones difuntes, com a conseqüència de violència contra la dona, en els termes que defineixi la 
llei o pels instruments internacionals ratificats per l'Estat, quan aquestes transmissions lucratives 
portin causa de l'esmentada defunció. 

 
2.- S’ha modificat la referència al quadre de percentatges anuals que 
consta a l'article 7.5. 
Text anterior: 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un 
terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de 
superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 7 d’aquesta Ordenança, 
s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti 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 un cop construïdes aquestes plantes. 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la 
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 

 
Nou text: 
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny 
o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un dret real de 
superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’apartat 8 d’aquest article, s’aplicarà 
sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul de 
proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi ha, el que resulti 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 un cop construïdes aquestes plantes. 
 
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal d'establir-ne la 
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent. 
 

OF_4: Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres. 
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1.- S’ha suprimit en l’apartat o) de l’article 2 la referència a les ordenances 
municipals en concordança amb la nova redacció de l’art. 187 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel DLEG 1/2010, de 3 
d’agost, duta a terme per l’art. 22.2 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, en el 
sentit que s’ha eliminat l’apartat 4t. on es preveia la possibilitat que, 
mitjançant l’aprovació d’una ordenança municipal, es pogués substituir, 
en determinats supòsits, la necessitat d’obtenció de la llicència per una 
comunicació prèvia. Per altra banda, s’ha modificat el redactat d’aquest 
mateix apartat que ara diu que “la realització de qualsevol altres actes que 
la normativa urbanística vigent a Catalunya o altres normes aplicables 
subjectin a llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a 
comunicació prèvia (…)” per abastar casos com, per exemple, la 
instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que està 
sotmesa al règim de declaració responsable en virtut d’una normativa no 
urbanística (art. 48.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector 
Elèctric, introduït pel RDL 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten 
mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la mobilitat 
elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables). 
Text anterior: 
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya, el 
planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència urbanística o d’obres, 
a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, 
d’instal·lacions o d’obres. 

 
Nou text: 
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya o 
altres normes aplicables, subjectin a llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o 
a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 

 
2.- S’ha adequat el punt 3 de l’article 8, d’acord amb el règim 
d’autoliquidació. 
Text anterior: 
3. Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti l’interessat o, si 
l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen 
a l’annex d’aquesta Ordenança dóna un resultat superior, per aquest últim.  
 
Modificar el mòdul bàsic del COAC fixant-lo en 511,00 €/m². 

 
Nou text: 
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan es 
sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia serà el 
resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. 
 
Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti l’interessat o, si 
l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen 
a l’annex d’aquesta Ordenança dóna un resultat superior, per aquest últim.  
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat 
que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base del 
pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, 
que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu. 
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3.- S’han afegit en l’apartat 2 de l’article 8 els termes “documentació 
tècnica” per a incloure aquells casos en què no existeix un projecte 
d’obres. 
Text anterior: 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una comunicació prèvia o una 

declaració responsable per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que 
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud 
o juntament amb la comunicació prèvia o la declaració responsable, el projecte d’obres i el 
pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi 
Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 
Nou text: 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una 
comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el 
fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb la 
declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte d’obres o documentació tècnica i el 
pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi 
Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

 
4.- S’ha modificat la redacció de l’apartat 5 de l’article 8 per a establir que 
la base de l’autoliquidació o liquidació complementària es fixarà de la 
mateixa manera que es va determinar en l’autoliquidació o liquidació 
precedent. 
Text anterior: 
 
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la 
modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una autoliquidació 
complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l’annex 
d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de 
minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions 
anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a 
partir del pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en 
el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els 
apartats anteriors. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 

 
Nou text: 
5. Quan es modifiqui el projecte o documentació tècnica  de la construcció, instal·lació o obra, 
un cop acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar 
una autoliquidació complementària, la base de la qual es fixarà de la mateixa manera que es va 
determinar en l’autoliquidació precedent, prenent en consideració el pressupost variat o els 
mòduls que resultin del projecte o de la documentació tècnica  modificats, amb subjecció als 
terminis i requisits indicats en els apartats anteriors. La quota a ingressar serà el resultat de 
minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions 
anteriors referides a la mateixa obra. 
 
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 
autoliquidacions precedents. 

 
 
5.- S’ha creat un nou apartat titulat “TEXTOS ALTERNATIUS 
(OPCIONALS)” on es regulen totes les bonificacions potestatives 
previstes en l’art. 103.2 del TRLRHL. Com a conseqüència de la 
modificació anterior, s’ha modificat l’article 6, actualitzant el redactat.  
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Text anterior: 
6. Una bonificació del fins el 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres a les 

qual s’incorporin sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar i biomassa. 

 
Es requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin els equips 
que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. 
 
Correspon aquesta declaració al Ple de la corporació, i amb la sol·licitud prèvia del subjecte 
passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.   

 
Nou text: 
6. Una bonificació del fins el 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres a les qual 
s’incorporin sistemes d’autoconsum per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i 
biomassa. 
 
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció 
de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració 
competent. 
 
Aquesta bonificació afecta exclusivament la part de la quota corresponent al sistema per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. 
 
No es concedirà aquesta bonificació quan la implantació d’aquests sistemes sigui obligatòria 
d’acord amb la normativa vigent. 

 
6.- S’ha actualitzat l’any que figura en l’annex (2022) i l’import del mòdul 
bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, que a hores 
d’ara l’ha fixat en 587,00 EUR/m².  
Text anterior: 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 511,00 €/m² 

 
Nou text: 
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 587,00 €/m² 

 
 
OF_7: Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius. 
No afecta a la tipología  de taxes actualmente establertes per l’Ajuntament. 
 
OF_9: Ordenança reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
1.- S’ha modificat el títol d’aquesta Ordenança, substituint la paraula 
“activitats” per “actes o actuacions”, atès que aquesta terminologia és 
més adient segons el redactat dels art. 187 i 187 bis del Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel DLEG 1/2010, de 3 d’agost. 
Aquest canvi es repeteix en altres apartats de l’Ordenança (articles 2 i 8). 
Text anterior: 
9.- TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICENCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME. 

 
Nou text: 
9.- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTES O ACTUACIONS  
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME. 
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2.- S’ha afegit en l’article 2, relatiu al fet imposable, el supòsit de la 
sol·licitud de pròrroga de la llicència o dels efectes de la comunicació 
prèvia. 
Text anterior: 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística 
sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajustaa les 
determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances 
municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 i 187 bis del TRLU. 

 
Nou text: 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística 
sol·licitada o si l’acte o actuació  comunicada, realitzada o que es pretengui realitzar, s’ajusta a 
les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances 
municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 187 i 187 bis del TRLU, així com la 
seva sol·licitud de pròrroga.  

 
3.- S’ha afegit, en l’apartat 1.a) de l’article 5, la construcció de guals per a 
l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública, en 
concordança amb l’Ordenança fiscal núm. 5 relativa a l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres. 
Text anterior: 
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les esplanacions dels 
terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals 
d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, la construcció d’edificis de nova planta, 
la intervenció en els edificis ja existents, les obres d’ampliació, reforma, modificació, 
rehabilitació de construccions o instal·lacions existents i la demolició total o parcial, la 
construcció o instal·lació de murs i tanques, l’autorització d’obres de manera provisional i la 
intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial o urbanística. 

 
Nou text: 
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les esplanacions dels 
terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, la construcció de guals 
per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública, les obres puntuals 
d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, la construcció d’edificis de nova planta, 
la intervenció en els edificis ja existents, les obres d’ampliació, reforma, modificació, 
rehabilitació de construccions o instal·lacions existents i la demolició total o parcial, la 
construcció o instal·lació de murs i tanques, l’autorització d’obres de manera provisional i la 
intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial o urbanística. 

 
4.- S’ha millorat la redacció del 2on paràgraf de l’article 6. 
Text anterior: 
Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant la comunicació prèvia i comprovació 
posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord 
amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 50 per cent. 

 
Nou text: 
Quan la intervenció municipal es realitza amb motiu de la presentació d'una comunicació prèvia 
i comprovació posterior, la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària 
obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 50 
per cent. 
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5.- S’ha eliminat de l’apartat 4 de l’article 8 el terme “visita” perquè hi ha 
molts casos on la comprovació administrativa és merament formal o 
material. S’han renumerat els punts, que estaven malament. 
Text anterior: 
4. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal. 
 
5. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una 
quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
6. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació 
prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal conduent 
a determinar si l’obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l’expedient 
administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició, en 
el cas que no fossin autoritzables. 
 
7. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de 
comprovació en el cas de les activitats comunicades. 

 
Nou text: 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal. 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una 
quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació 
prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent 
a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient 
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en 
el cas que no fossin autoritzables. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la 
corresponent comprovació en el cas d’actes o actuacions comunicats o declarats. 

 
6.- S’ha afegit “la declaració responsable” en els apartats 2 i 4 de l’article 
9, així com també algunes errades en el mateix article.  
Text anterior: 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent 
en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic competent, on s’especifiqui 
de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, 
l'amidament i el destí de l'edifici. 
 
2. Quan la llicència, declaració responsable o comunicació prèvia de què es tracti sigui 
per a aquells actes en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, 
hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una 
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que 
s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals 
permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia 
es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant 
el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
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4. En el cas de la llicència, declaració responsable o comunicació prèvia relativa a la 
primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del 
facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han 
efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions 
imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús 
autoritzat. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant 
de l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel Ajuntament 
mateix, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i 
les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), es prendrà com a cost 
real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte 
passiu un cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat 
pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres 
 

 
Nou text: 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent 
en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic competent, on s’especifiqui 
de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, 
l'amidament i el destí de l'edifici. 
 
2. Quan la llicència, declaració responsable o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a 
aquells actes en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom 
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han 
d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin 
comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es 
modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el 
nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
4. En el cas de la llicència, declaració responsable o comunicació prèvia relativa a la primera 
utilització i ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu 
director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que aquestes s'han efectuat 
d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, 
i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. Es 
prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de 
l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel Ajuntament 
mateix, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les 
construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del  TRLU, es prendrà com a cost real i 
efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un 
cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel  
Ajuntament mateix, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres. 
 

7.- També s’ha afegit “la declaració responsable” en l’apartat 1 de l’article 
10. 
Text actual: 
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1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir 
a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la 
comunicació prèvia. 

 
Nou text: 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir 
a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la 
declaració responsable o la comunicació prèvia. 

 
OF_Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió 
de residus Municipals. 
 
No afecta: Ordenança ja derogada i dispensa de servei aprovada a favor del 
Consell Comarcal del Berguedà. 
 
OF_6: Ordenança general reguladora de contribucions especials. 
1.- S’ha modificat el redactat de l’article 1 i 2 per tal d'unificar el text amb 
el de la resta d'ordenances i s'ha reordenat la referència als articles. 
Text actual: 
Article 1r 
1. El fet imposable de les contribucions especials el constituirà l'obtenció d'un benefici o d'un 

augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la 
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter 
municipal per part d'aquest municipi. 

 
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en 

l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà 
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius. 

 
Article 2n. 
1. Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis 

municipals els següents: 
 

a) Els que realitzi l’Entitat Local dins l’àmbit de les seves competències per acomplir els fins 
que li han estat atribuïts, llevat dels que executin a títol de propietaris dels seus bens 
patrimonials. 

b) Els que realitzi l’Entitat Local per que els hi ha estat atribuïts o delegats per altres Entitats 
públiques i aquells que hagin assumit la seva titularitat de conformitat amb la Llei. 

c) Els que realitzin les Entitats públiques o els concessionaris de les mateixes, amb 
aportacions econòmiques de l’Entitat Local. 

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

de municipals fins i tot    quan els hagin realitzat o establert: 
 
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest 
municipi en fos l'únic titular. 
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi. 
c) Associacions de contribuents. 
 
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la 

seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment  
o ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit. 

 
Nou text: 
I.- Fonament i naturalesa 

 
Article 1. A l’empara del que preveuen els articles 15 a 19, 34 i 58 de del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març 
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(TRLRHL), s’estableix amb caràcter general aquesta Ordenança per a regular la imposició i 
ordenació de les contribucions especials que, com a tribut de caràcter finalista, pot exigir 
aquest Ajuntament. 
 
II.- Fet imposable 
 
Article 2. 
 
1. Constituirà el fet imposable de les contribucions especials l'obtenció d'un benefici o d'un 
augment de valor dels seus béns per part del subjecte passiu com a conseqüència de la 
realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics de caràcter 
municipal per part d'aquest Ajuntament o per les entitats que s’indiquen a l’article següent. 
 
2. Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realització de les obres o en 
l'establiment o ampliació dels serveis a què es refereix l'apartat anterior i la seva exacció serà 
independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius. 
 
Article 3. 
 
1. A l’efecte del que disposa l'article precedent, tindran la consideració d'obres i serveis 
municipals els següents: 
 
a) Els que realitzi o estableixi aquest Ajuntament dins del seu àmbit de competència per 
atendre les finalitats que hom li ha atribuït. S’exclouen les obres realitzades per l’Ajuntament 
com a propietari dels seus béns patrimonials. 
 
b) Els que realitzi o estableixi l’Ajuntament perquè altres entitats públiques els hi hagin atribuït, i 
aquells la titularitat dels quals, d’acord amb la llei, hagués assumit. 
 
c) Els que realitzin o estableixin altres entitats públiques o els seus concessionaris, amb 
aportacions econòmiques d'aquest Ajuntament. 
 
2. Les obres i els serveis a què es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu 
caràcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert: 
 
a) Organismes autònoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest 
Ajuntament fos l'únic titular. 
 
b) Concessionaris amb aportacions d'aquest Ajuntament. 
 
c) Associacions de contribuents. 
 
3. Les contribucions especials municipals són tributs de caràcter finalista i el producte de la 
seva recaptació es destinarà íntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o 
ampliació del servei amb motiu dels quals hom les hagi establertes i exigides. 

 
2.- S’ha eliminat de l’article 14.1 la referència a l’obligació general de 
prestar garantia en els casos de fraccionament i ajornament.  
Text actual: 
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podrà concedir, a sol·licitud 

del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, 
havent-se de garantir el pagament del deute tributari, que inclourà l'import de l'interès de 
demora de les quantitats ajornades, mitjançant hipoteca, penyora, aval bancari o una altra 
garantia suficient que satisfaci la corporació. 

 
Nou text: 
1. Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del 

contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys, d’acord amb 
els requisits establerts a la normativa. 



Página 29 de 50 
 

 

 
3.- D’acord amb la modificació detallada en el punt anterior, s’ha modificat 
la referència que a l’apartat 4 de l’article 14 es feia a la garantia 
constituïda.  
Text actual: 
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més dels 
interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia constituïda. 

 
Nou text: 
4. El contribuent podrà, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o 
fraccionament, mitjançant l'ingrés de la quota o de la seva part pendent de pagament, a més 
dels interessos vençuts, per la qual cosa es cancel·larà la garantia, en el cas que s’hagi 
constituït. 

 
OF_25: Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació del servei 
d’atenció domiciliària. 
1.- S’afegeix un nou paràgraf a l’article 6, per tal d'incorporar la 
denominació completa de la llei a què es fa referència. 
Text anterior: 
Article 6. Quota tributària 
BAREM DE COOPAGAMENT: 

Pel càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiaria s’utilitzaran les consignes que 
dóna la Generalitat a la llei de la dependència. 
 
- Es tindran en compte, exclusivament, els ingressos de la persona beneficiaria del 

servei. Suma d’ingressos derivats de la renda personal. Es comptabilitzaran les pensions i 
les prestacions socials, públiques i privades, exemptes de l’IRPF. 

 
- En cas de declaracions de renda conjunta, la suma dels ingressos es distribuirà en 

parts iguals entre els dos cònjuges declarants. 
 
- Els membres de la unitat familiar es tindran en compte si comporten una càrrega 

econòmica pel beneficiari. 
 
La reducció de càrregues familiars s’obtindrà multiplicant l’import de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya pels coeficients següents: 
 

 0.5 per cada fill menor de 25 anys sense ingressos 
 1 per cada fill disminuït. 

 
- S’establirà la garantia d’ingressos que serà pel SAD el 100% de l’índex de Renda de 

Suficiència de Catalunya. 
 
La valoració de la capacitat econòmica es durà terme per la Treballadora Social, que requerirà 
la documentació necessària per a la seva acreditació. 

 
Nou text: 
Article 6. Quota tributària 
BAREM DE COOPAGAMENT: 

Pel càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiaria s’utilitzaran les consignes que 
dóna la Generalitat a la llei de la dependència. 
 
- Es tindran en compte, exclusivament, els ingressos de la persona beneficiaria del 

servei. Suma d’ingressos derivats de la renda personal. Es comptabilitzaran les pensions i 
les prestacions socials, públiques i privades, exemptes de l’IRPF. 
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- En cas de declaracions de renda conjunta, la suma dels ingressos es distribuirà en 
parts iguals entre els dos cònjuges declarants. 

 
- Els membres de la unitat familiar es tindran en compte si comporten una càrrega 

econòmica pel beneficiari. 
 
La reducció de càrregues familiars s’obtindrà multiplicant l’import de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya pels coeficients següents: 
 

 0.5 per cada fill menor de 25 anys sense ingressos 
 1 per cada fill disminuït. 

 
- S’establirà la garantia d’ingressos que serà pel SAD el 100% de l’índex de Renda de 

Suficiència de Catalunya. 
 
La valoració de la capacitat econòmica es durà terme per la Treballadora Social, que requerirà 
la documentació necessària per a la seva acreditació. 
 
Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives s’habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis 
socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones 
interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per 
la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de 
Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de 
discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica 
de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions 
necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda. 

 
2.- S’han actualitzat les referències a l’exercici i any (2023). 
Text anterior: 
Disposició final.  
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la 
Corporació reunit en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2017, tindrà efectes a partir de 
l’endemà de la publicació del text definitiu en el Butlletí Oficial de la Província  i continuarà 
vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 
articles no modificats restaran vigents. 
 
Nou text: 
Disposició final.  
Aquesta ordenança fiscal, tindrà efectes a partir de l’1 de gener 2023 i continuarà vigent mentre 
no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats restaran vigents. 

 
OF_Ordenança del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que 
es troben desocupats amb caràcter permanent. 
No afecta, ja que actualmente no tenim aprovada aquesta ordenança. 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2023, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i a un 
dels diaris de major difusió de la província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
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Quart i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, 
no posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà 
de cap recurs.  
 
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta 
disposició, que és definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del dia 
següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord 
amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol 
altre recurs que s'estimi pertinent. 
 

B- DEROGACIÓ OF. NÚM. 32.- Serveis d’Esplai. 
Primer.- Derogar l’Ordenança Fiscal núm. 32.- Serveis d’Esplai. 
  
Segon.- Comunicar el present acord, als Serveis TIC i Intervenció de l’Ajuntament, 
perquè en tingui constància. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Cinquè i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, 
no posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà 
de cap recurs.  
 
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta 
disposició, que és definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del dia 
següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord 
amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol 
altre recurs que s'estimi pertinent. 
 

C- MODIFICACIÓ OF. NÚM. 1 .- IBI – Bonificació potestativa. 
Primer- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 1 Impost Béns Immobles, amb el text següent: 
 
Canviar el punt 5, de l’article 5, pel següent redactat: 
 

“1.- Instal·lacions solars tèrmiques: 

  

Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en 
els quals s'hagin instal·lat sistemes d’autoconsum per a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar.  

És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació per part de l'Administració competent.  

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans 
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 4 anys a 
partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període 
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concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi 
l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.  

 La bonificació total durant els 4 anys no podrà superar el 50 per cent del cost total de la 
instal·lació i serà sempre per la mateixa quantia. 

 

2.- Instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum: 

  

A.     En el cas d'habitatges unifamiliars en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics 

d'autoconsum per a ús individual, gaudiran d'una bonificació màxima del 50 per cent de la 
quota íntegra de l'impost. 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans 
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 4 anys a 
partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període 
concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi 
l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.  

La bonificació total durant els 4 anys no podrà superar el 50 per cent del cost total de la 
instal·lació i serà sempre per la mateixa quantia. 

  

B.     En el cas d'habitatges plurifamiliars en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics 

d'autoconsum col·lectiu que subministrin energia elèctrica per a ús individual als immobles que 
participen de la instal·lació, gaudiran d'una bonificació màxima del 50 per cent de la quota 
íntegra de l'impost.  

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans 
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 4 anys a 
partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període 
concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi 
l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici. 

La bonificació total durant els 4 anys no podrà superar el 50 per cent del cost total de la 
instal·lació, que es repartirà proporcionalment al percentatge de l’immoble. I que serà per a 
cada immoble sempre per la mateixa quantia. 

  

C.    En el cas d'immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum 

col·lectiu que subministrin energia elèctrica exclusivament als elements comuns, els immobles 
que participen de la instal·lació, gaudiran d'una bonificació màxima del 50 per cent de la quota 
íntegra de l'impost. 

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans 
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 4 anys a 
partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període 
concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi 
l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.  

La bonificació total durant els 4 anys no podrà superar el 25 per cent del cost total de la 
instal·lació, que es repartirà proporcionalment al percentatge de l’immoble. I que serà per a 
cada immoble sempre per la mateixa quantia. 

D.    En el cas de béns immobles amb ús diferent al residencial en els quals s'hagin instal·lat 
sistemes fotovoltaics d'autoconsum per a ús individual, gaudiran d'una bonificació màxima del 
50 per cent de la quota íntegra de l'impost. 
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Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans 
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 4 anys a 
partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període 
concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi 
l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.  

La bonificació total durant els 4 anys no podrà superar el 50 per cent del cost total de la 
instal·lació i serà sempre per la mateixa quantia.” 

 
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest 
Ajuntament, al web www.ajberga.cat i a un dels diaris de major difusió de la província 
 
Tercer.-  Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial 
de la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web 
www.ajberga.cat 
 
Quart i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, 
no posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà 
de cap recurs.  
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta disposició, que és 
definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest 
ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, 
comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. 

 

D- MODIFICACIÓ OF. NÚM. 2.- IAE – Bonific. Potestativa. 
Primer- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 2 IAE.  
 
Afegint un nou apartat: 
 
“5è.- Beneficis Fiscals de carácter potestatiu 

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària del període impositiu 
corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin en almenys 5 
treballadors la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al 
conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi. 

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període 
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per 
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb 
contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el 
mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és 
d’un any, amb les següents especialitats: 

http://www.ajberga.cat/
http://www.ajberga.cat/
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a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
afectades abans i després de l’operació. 

b) No es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven 
part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 

c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa 

Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’/els apartat/s ……, i s’haurà 
de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació, juntament 
amb la documentació acreditativa següent: 

-Llistat de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant 
els dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la 
bonificació, indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número de la Seguretat Social, data 
d’inici de la prestació de serveis amb contracte indefinit, si escau, data de baixa, i 
adreça del centre de treball on presten el servei cadascun dels treballadors. Aquesta 
llista s’ha de presentar en un full de càlcul tipus excel. 

-Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del 
codi de compte de cotització de l'empresa dels dos exercicis immediatament anteriors 
a l’exercici pel qual es demana la bonificació. Aquest document ha d’estar expedit en 
l'exercici que es sol·licita la bonificació. 

L’acord de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que 
integrarà la liquidació del període impositiu corresponent”. 

Tenint en compte això, el text proposat passarà a ser el nou Article 5è; renumerant els 
actuals articles, passant l’article actual 5è a ser el 6è i així successivament. 
 
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest 
Ajuntament, al web www.ajberga.cat i a un dels diaris de major difusió de la província 
 
Tercer.-  Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent 
al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial 
de la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més 
el text modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web 
www.ajberga.cat 
 
Quart i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, 
no posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà 
de cap recurs.  
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta disposició, que és 
definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest 
ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, 
comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi 
pertinent. 

http://www.ajberga.cat/
http://www.ajberga.cat/
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E- MODIFICACIÓ OF. NÚM. 16.- Taxes estacionament (Zona Blava) 
Primer- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 16 – Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecánica en les vies publiques municipals, amb el següent text: 
  
En l’article 2. Fet imposable, on diu 
Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es produeix per 
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest municipi, dintre de les 
zones determinades per l’Ajuntament. 

2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'un vehicle la 
durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació. 

3. Els propietaris dels contenidors de runes i similars i d’altres elements que ocupin les places amb 
estacionament regulat. 

4. Els titulars de llicències per l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública amb motiu d’obres de 
canalitzacions, rases, etc. 

5. Els posseïdors d’autorització municipal d’ocupació de la via pública amb motius d’actes festius, lúdics, 
esportius, etc. 

6. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents: 

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 

b) Els vehicles auto-taxis quan el conductor estigui present. 

c) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats propietat d’organismes de l’Estat, comunitats 
autònomes o entitats locals, que estiguin prestant serveis públics de la seva competència. 

d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Creu Roja i d’altres organismes, així com les 
ambulàncies, sempre que es trobin prestant servei  i no disposin d’un altre espai a la via pública on 
estacionar temporalment.  Així mateix, estaran exempts de pagament de la taxa els vehicles 
d’assistència sanitària que es trobin realitzant un servei d’urgències. 

e) Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que el distintiu que acrediti la disminució física del 
conductor estigui  en lloc visible i sigui vigent. 

 
Hauria de dir: 
Article 2. Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que es produeix per 
l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest municipi, dintre de les 
zones determinades per l’Ajuntament. 

2. Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització d'un vehicle la 
durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació. 

3. Els propietaris dels contenidors de runes i similars i d’altres elements que ocupin les places amb 
estacionament regulat. 

4. Els titulars de llicències per l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública amb motiu d’obres de 
canalitzacions, rases, etc. que ocupin les places amb estacionament regulat. 

5. Els posseïdors d’autorització municipal d’ocupació de la via pública amb motius d’actes festius, lúdics, 
esportius, etc. que ocupin les places amb estacionament regulat. 

6. No està subjecte a la taxa regulada en aquesta ordenança l'estacionament dels vehicles següents: 

a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 

b) Els vehicles auto-taxis quan el conductor estigui present. 

c) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats propietat d’organismes de l’Estat, comunitats 
autònomes o entitats locals, que estiguin prestant serveis públics de la seva competència. 

d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària de la Creu Roja i d’altres organismes, així com les 
ambulàncies, sempre que es trobin prestant servei  i no disposin d’un altre espai a la via pública on 
estacionar temporalment.  Així mateix, estaran exempts de pagament de la taxa els vehicles 
d’assistència sanitària que es trobin realitzant un servei d’urgències. 
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e) Els vehicles que prestin serveis en vehicle privat per organismes de l’Estat, comunitats autònomes, o 
entitats locals que facin serveis d’urgència, serveis bàsics a domicili, transport sanitari o similars, o 
altres serveis públics que l’Ajuntament consideri, sempre que es trobin prestant el servei  i no 
disposin d’un altre espai a la via pública on estacionar temporalment.  Per a poder disposar 
d’aquesta exempció caldrà que el responsable del servei faci una sol·licitud d’autorització per a 
cada vehicle i caldrà que sigui acceptada per la Regidoria pertinent. Aquest tràmit s’haurà de fer 
anualment. Aquestes autoritzacions es podran revocar si se’n fa un ús distint del què especifica 
aquesta ordenança. 

f) Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que el distintiu que acrediti la disminució física del 
conductor estigui  en lloc visible i sigui vigent. 

 
En l’article 6. Quota tributària, on diu: 
Article 6. Quota tributària 

1.   La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l'apartat 
següent. 

2.   Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, 

Temps Tarifa (€) 

15 minuts 0,30 

30 minuts 0,70 

1 hora 0,90 

1,5 hores 1,30 

2 hores 1,60 

3 hores 2,40 

 
L’ import a satisfer per la retirada de la sanció, sempre i quan s’aboni abans de les 24 hores del dia 
de la imposició serà de: 

- Si disposa de comprovant i ha superat el temps permès:  6,30 € 
- En absència de comprovant: 12,00 € 

 
Entorn de l’Hospital Sant Bernabé: 
 

1.     Horari:  de 9h a 20h a tot l’entorn. 
2.     Tarifes:  Aparcament superior:  
 

- 1 hora 0,30 € 

- 2 hores 0,40 € 

- 7 hores 0,50 € 

- Tot el dia 1,00 € 

 
Pel que fa a la Plaça Cim d’Estela, els preus seran els generals, però l’horari de pagament serà el 
dissabte de les 9:00 fins les 13:30 
Tarifes reduïdes per residents i comerciants en zones de baixa ocupació: 

Es considerarà zona de baixa ocupació, si en sis mesos consecutius no superi el 50% d’ocupació, segons 
plànol annex que delimita aquestes zones. 

1. Horari:  el mateix 
2. Tarifes:  70% de bonificació sobre les tarifes vigents pels residents i comerciants de 

cada zona, acreditant la documentació necessària. 
 

Els comprovants de pagament que s’utilitzin per aparcar d’una zona a una altra de característiques 
diferents (preu/durada), seran sancionats com si no es disposes del tiquet, és a dir 12,00 €. 

 
Hauria de dir: 
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Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en els 
apartats següents. 

2. Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, 

a)   Horari:  de 9h a 14h i de 17h a 20h 
b)   Tarifes:  tarifa A1 

 

Temps Tarifa A1 (€) 

15 minuts 0,25 

30 minuts 0,50 

1 hora 1,00 

1,5 hores 1,60 

2 hores 2,20 

3 hores 3,70 

 
L’ import a satisfer per la retirada de la sanció, sempre i quan s’aboni abans de 24 hores després de 
la denúncia: 

- Si disposa de comprovant i ha superat el temps permès:  6,00 € 
- Si disposa de comprovant i ha superat el temps permès en més de 4 hores:  12,00 € 
- En absència de comprovant: 12,00 € 

 

3. Tarifa reduïda per a residents i comerciants 

Les tarifes reduïdes per residents i comerciants s’establiran en zones de baixa ocupació de la zona 
blava, amb poc espai d’aparcament per als veïns de la zona o altres aspectes d’especial interès. 
L’Ajuntament de Berga podrà revisar anualment les condicions, requisits i zones susceptibles de 
descompte. 
 

a)    Horari:  el mateix 
b)    Tarifes:  tarifa A2 

 

Temps Tarifa A2 (€) 

20 minuts 0,1 

30 minuts 0,15 

1 hora 0,3 

1,5 hores 0,5 

2 hores 0,65 

3 hores 1,1 

 
 

Les zones susceptibles d’aplicació de la tarifa reduïda són les que es marquen en el plànol inclòs en 
l’annex 1 d’aquesta ordenança. Cada Beneficiari tindrà descompte únicament en la zona i/o 
parquímetre que se li adjudiqui. 
 
La durada del descompte és de 1 any des de la data de sol·licitud. 
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L’Administració podrà revisar d’ofici en qualsevol moment el compliment de les obligacions dels 
residents i comerciants beneficiaris del descompte. 
 
Els beneficiaris de la tarifa A2 hauran de comunicar qualsevol canvi a fi i efecte de revisar si es 
mantenen les condicions i supòsits que van donar lloc a l’aplicació de la tarifa. 
 
Requisits necessaris per a ser beneficiaris de la tarifa reduïda A2 en el cas de residents: 
 
a)  El resident ha d’estar empadronat en una zona susceptible de descompte. 
b) El vehicle o vehicles propietat del sol·licitant han d’estar empadronats en el municipi de Berga. 
c) El resident ha d’estar al corrent de pagament de totes les taxes i tributs amb l’Ajuntament de 

Berga. 
 
Requisits necessaris per a ser beneficiaris de la tarifa reduïda A2 en el cas de comerciants: 
 
a)  El comerç ha d’estar ubicat en una zona susceptible de descompte. 
b) El comerç ha de disposar de llicència d’activitats o document equivalent. 
c) El comerciant ha d’estar al corrent de pagament de totes les taxes i tributs amb l’Ajuntament de 

Berga. 
 
L’aplicaió de la tarifa reduïda A2 per a comerciants només permet el benefici per 1 vehicle. 
 
Sol·licitud d’aplicació de la tarifa reduïda A2 i documentació requerida per residents: 
 
a)  Sol·licitud de descompte de tarifa segons annex 2 
b) Document identificatiu del propietari del vehicle (NIF, NIE o equivalent) 
c) Permís de circulació del vehicle o vehicles 
d) Documentació susceptible de ser consultada a l’Ajuntament de Berga: 
   - Certificat d’empadronament del sol·licitant 
   - Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Berga 
   - Padró municipal de vehicles 
 
Sol·licitud d’aplicació de la tarifa reduïda A2 i documentació requerida per comerciants: 
 
a)  Sol·licitud de descompte de tarifa segons annex 2 
b)  Document identificatiu del sol·licitant (NIF, NIE o equivalent) 
c) Llicència d’activitats o document equivalent 
d) Permís de circulació del vehicle 
e) Documentació susceptible de ser consultada a l’Ajuntament de Berga: 
   - Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Berga 
   - Documentació relativa a la llicència d’activitats 
 
Per a la renovació de l’aplicació de la tarifa reduïda A2 i per qualsevol modificació de les dades 
caldrà presentar la sol·licitud de renovació/modificació segons annex 3. 

 
L’ import a satisfer per la retirada de la sanció, sempre i quan s’aboni abans de 24 hores després de 
la denúncia: 

- Si disposa de comprovant i ha superat el temps permès:  6,00 € 
- Si disposa de comprovant i ha superat el temps permès en més de 4 hores:  12,00 € 
- En absència de comprovant: 12,00 € 

 

4. Entorn de l’Hospital Sant Bernabé: 

a)   Horari:  de 9h a 20h a tot l’entorn. 
b)   Tarifes:  Tarifa A1 en totes les zones tret de les senyalitzades com a “Estacionament de llarga 

durada” que s’aplicarà la tarifa B 
 

Temps Tarifa B (€) 

7 hores 0,50 € 

Tot el dia 1,00 € 

 
 
 
5. Plaça Cim d’Estela: 
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a)    Horari:  el dissabte de les 9:00 fins les 14h. 
b)    Tarifes:  tarifa A1 

 

 
6.  L’operador del servei podrà posar a disposició de comerciants i restauradors o associacions dels 

mateixos sectors de la ciutat, paquets de vals de 45 minuts per a l’aparcament regulat al 25% del 
preu de tarifa A1. Es faran un total de 45.000 vals anuals que emetrà l’operador del servei i han de 
complir amb els següents requisits: 

a) Han de tenir data de caducitat 

b) Han d’anar sempre acompanyats del pagament d’una tarifa mínima, siguin en parquímetre 
o altres sistemes establerts. 

c) Només seran vàlids per un sol ús, caldrà indicar el dia que s’utilitzen i no es pot posar més 
d’un val alhora. 

d) No es podrà admetre cap val reutilitzat, escrit en llapis o guixat. 

e) No serà compatible amb la tarifa A2. 

f) No serà vàlid per l’aparcament a la zona de l’Hospital de Berga. 

g) Qualsevol incompliment dels punts anteriors suposarà la sanció pertinent, no tenint en 
compte el tiquet utilitzat. 

 
7. Els comprovants de pagament que s’utilitzin per aparcar d’una zona a una altra de característiques 

diferents (preu/durada), seran sancionats com si no es disposes del tiquet, és a dir 12,00 €. 
 
8.  Els beneficiaris de la tarifa A2 que utilitzin el comprovant de pagament de la zona del qual n’és 

beneficiari en una altra zona de la que no disposen d’aquest benefici, seran sancionats com si no es 
disposes del tiquet, és a dir 12,00 €. 

En l’article 8. Període Impositiu, on diu: 
 
Article 8. Període impositiu 
 

1. Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el temps 
d’estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores, excepte a l’aparcament de la zona de l’hospital que 
no tindrà límit de temps. 

 
2. Quan es tracti d’un estacionament de duració il·limitada, l’autorització de la qual s’estén a varis exercicis, 

el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 
3. Els titulars de llicències per aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública, els titulars de contenidors 

de runes i posseïdors d’autoritzacions municipals d’ocupació de la via pública, abans de procedir a 
ocupar la zona d’estacionament, pagaran a les dependències de la societat municipal BRG Progrés 
S.L.U. que haurà de lliurar el document acreditatiu del pagament realitzat. S’aplicarà el preu de 9 euros 
per plaça i dia. 

 
4. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a  l’Ordenança General. 

 
 
 
 
Hauria de dir: 
Article 8. Període impositiu 
 

1. Quan es tracti d’un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el temps 
d’estacionament, el qual no pot excedir de 3 hores, excepte a l’entorn de l’Hospital, en aquelles zones 
senyalitzades com a “Estacionament de llarga durada” que no tindrà límit de temps. 

 
2. Quan es tracti d’un estacionament de duració il·limitada, l’autorització de la qual s’estén a varis exercicis, 

el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 
3. Els titulars de llicències per aprofitament del sòl, vol i subsol de la via pública, els titulars de contenidors 

de runes i posseïdors d’autoritzacions municipals d’ocupació de la via pública, abans de procedir a 
ocupar la zona d’estacionament, pagaran a les dependències de l’operador de l’estacionament regulat. 
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que haurà de lliurar el document acreditatiu del pagament realitzat. S’aplicarà el preu de 4,5 euros per 
plaça per un matí o tarda i 9 euros per plaça i dia, en cas que s’ocupi tot el dia. 

 



Plaça de Sant Pere, 1 
08600 – BERGA 
Tel.  (+34) 93 821 43 33 
Fax: (+34) 93 821 17 87 
berga@ajberga.cat 
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ANNEX 1 
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ANNEX 2 
 
SOL·LICITUD PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFA REDUÏDA A2 ZONA BLAVA DE BERGA 

RESIDENT 
 ALTA 

 

 RENOVACIÓ 
 

 MODIFICACIÓ 
 

 BAIXA 

 

Nom propietari vehicle  
  

NIF/NIE  Telèfon contacte  
    

Domicili  
   

Correu electrònic   

 
Vehicles 
 

Marca  Model  Matrícula  
      

Marca  Model  Matrícula  

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
 

 Original del Document identificatiu NIF/NIE/CIF 
  

 Original del permís de circulació del vehicle o vehicles 

 
 

 AUTORITZO a L’OPERADOR, per a la única finalitat de gaudir de la tarifa reduïda A2 de zona 
blava, a la comprovació davant de l’Ajuntament de Berga de les dades corresponents a:  

 

- Empadronament o residència, si s’escau. 

- Padró municipal de vehicles, si s’escau. 

- Deutes o obligacions pendents davant de l’Ajuntament de Berga. 

 
SOL·LICITO, d’acord amb les ordenances fiscals vigents, l’aplicació de la tarifa reduïda A2 pels vehicles de la 
meva propietat a dalt referenciats en raó de la meva residència. 
 
EM COMPROMETO a comunicar a L’OPERADOR, qualsevol modificació que pugui afectar a l’aplicació de la 
tarifa reduïda A2 de la zona blava de Berga. 
 
ACCEPTO les condicions de la Ordenança fiscal número 16 relativa a la Taxa per l’estacionament de vehicles 
de tracció mecànica en les vies públiques municipals. 
 
Les dades personals que proporcioneu a través d’aquest formulari seran tractades per L’OPERADOR 
(responsable del tractament) d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals i resta de normativa aplicable, amb la finalitat de poder tramitar la 
vostra sol·licitud. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament 
en els termes establerts per la legislació vigent mitjançant una instància al registre d’entrada  (ADREÇA DE 
L’OFICINA DE L’OPERADOR) 
 
Aquest descompte tindrà una validesa d’un any des de la data de la seva sol·licitud. 
 
 
Signo a Berga a ___________ de __________ de 20__.

mailto:berga@ajberga.cat
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ANNEX 3 
 
SOL·LICITUD PER A L’APLICACIÓ DE LA TARIFA REDUÏDA A2 ZONA BLAVA DE BERGA 

COMERÇ 
 ALTA 

 

 RENOVACIÓ 
 

 MODIFICACIÓ 
 

 BAIXA 

 

Persona Jurídica  
  

CIF  Telèfon contacte  
    

Domicili comerç  
    

Nom representant  
  

NIF/NIE  Telèfon contacte  
    

Correu electrònic    

 
Vehicle 
 

Marca  Model  Matrícula  

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
 

 Original del permís de circulació del vehicle o vehicles 
  

 Original de la llicència d’activitats o document equivalent 

 

 AUTORITZO a L’OPERADOR, per a la única finalitat de gaudir de la tarifa reduïda A2 de zona 
blava, a la comprovació davant de l’Ajuntament de Berga de les dades corresponents a:  

 

- Empadronament o residència, si s’escau. 

- Padró municipal de vehicles, si s’escau. 

- Deutes o obligacions pendents davant de l’Ajuntament de Berga. 

 
SOL·LICITO, d’acord amb les ordenances fiscals vigents, l’aplicació de la tarifa reduïda A2 pels vehicles de la 
meva propietat a dalt referenciats en raó del meu comerç. 
 
EM COMPROMETO a comunicar a L’OPERADOR, qualsevol modificació que pugui afectar a l’aplicació de la 
tarifa reduïda A2 de la zona blava de Berga. 
 
ACCEPTO les condicions de la Ordenança fiscal número 16 relativa a la Taxa per l’estacionament de vehicles 
de tracció mecànica en les vies públiques municipals. 
 
Les dades personals que proporcioneu a través d’aquest formulari seran tractades per L’OPERADOR 
(responsable del tractament) d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals i resta de normativa aplicable, amb la finalitat de poder tramitar la 
vostra sol·licitud. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament 
en els termes establerts per la legislació vigent mitjançant una instància al registre d’entrada  (ADREÇA DE 
L’OFICINA DE L’OPERADOR) 
 
Aquest descompte tindrà una validesa d’un any des de la data de la seva sol·licitud. 
 
 
Signo a Berga a ___________ de __________ de 20__. 
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Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al 
web www.ajberga.cat i a un dels diaris de major difusió de la província 
 
Tercer.-  Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial de 
la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així 
com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.ajberga.cat 
 
Quart i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, no 
posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà de cap 
recurs.  
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta disposició, que és 
definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest 
ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, 
comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. 

 

 

F.- MODIFICACIÓ OF NÚM. 18.- Taxa per entrades de vehicles a través de voreres. 
 

Primer- Aprovar la modificació de l’article 6, punt 1 de l’O.F. Núm. 18.- Taxa per 
l’entrades de vehicles, amb el següent text: 
 
Text anterior: 
Article 6è.- Categories dels carrers. 
 
1. Als efectes previstos per a l'aplicació de la tarifa de l'annex, les vies públiques d'aquest 

municipi es classifiquen en quatre categories segons acord del Ple de l'Ajuntament de 
data . 

 
Nou text:  
Article 6è.- Categories de carrers 
1. Als efectes previstos per l’aplicació de la tarifa, les vies públiques d’aquest municipi 

es classifiquen en quatre categories segons acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 
de novembre 2013. 

 
 
Segon.- Incorporar com Annex a l’Ordenança, el text següent: 
 
Annex. 
 

Codi Nom oficial Categ. Via  Nom codificat 

0050 Carrer de la Mare de Déu dels Àngels  1 C ÀNGELS 

0260 Carrer de la Ciutat 1 C CIUTAT 

0270 Placeta de la Ciutat 1 PL CIUTAT 

0340 Plaça de la Creu 1 PL CREU 
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0360 Plaça del Doctor Saló 1 PL DOCTOR SALÓ 

0420 Plaça de les Fonts 1 PL FONTS 

0440 Passeig de la Indústria                       1 PG INDÚSTRIA 

0730 Passeig de la Pau 1 PG PAU DE LA 

0860 Carretera de Ribes    (1-19) 1 CTRA RIBES 

0920 Carretera de Sant Fruitós     (28-36) 1 CTRA SANT FRUITÓS 

0930 Plaça de Sant Joan 1 PL  SANT JOAN 

0940 Plaça de Sant Pere 1 PL SANT PERE 

1130 Plaça del Pintor Viladomat 1 PL VILADOMAT 

          

0020 Carrer d'Isaac Albéniz 2 C  ALBÉNIZ 

1061 Plaça d'Albert de Serratosa 2 PL ALBERT DE SERRATOSA 

0040 Carrer del Notari Altarriba i Godolà 2 C ALTARRIBA I GODOLÀ 

9016 Carrer d'Antoni Sansalvador 2 C ANTONI SANSALVADOR 

0747 Passatge de l'Arquitecte Porta 2 PTGE ARQUITECTE PORTA 

0075 Carrer d'Aurora Bertrana 2 C AURORA BERTRANA 

0110 Carrer dels Banys 2 C BANYS 

0120 Carrer de Barcelona 2 C  BARCELONA 

0150 Carrer del Bruc 2 C  BRUC 

9080 Camí de Pedret 2 C CAMÍ DE PEDRET 

0813 Avinguda del Canal Industrial 2 AV CANAL INDUSTRIAL 

0170 Carrer de Capolat 2 C CAPOLAT 

0205 Carrer de Castellar de n'Hug 2 C CASTELLAR DE N'HUG 

0215 Plaça de Catalunya 2 PL CATALUNYA  

0240 Carrer de la Vila de Cercs 2 C CERCS 

0250 Carrer de Miguel de Cervantes 2 C CERVANTES 

6130 Plaça del Cim d’Estela 2 PL  CIM D’ESTELA 

0300 Carrer de Coforb 2 C COFORB 

0330 Carrer del Comte Oliba 2 C COMTE OLIBA 

0350 Carrer del Doctor Fleming 2 C DOCTOR FLEMING 

0390 Carrer de l'Espunyola 2 C ESPUNYOLA 

0530 Passeig de les Estaselles 2 PG ESTASELLES 

0375 Plaça d'Europa 2 PL EUROPA 

0400 Carrer de les Falcilles 2 C FALCILLES 

0405 Carrer de Ferran Agulló 2 C FERRAN AGULLÓ 

0415 Plaça de la Font del Ros 2 PL FONT DEL ROS 

0410 Carrer de Fra Frederic de Berga 2 C FRA FREDERIC DE 
BERGA 

0425 Carrer de Francesc Macià 2 C FRANCESC MACIÀ 

0466 Plaça de Gernika 2 PL GERNIKA 

0452 Carrer de Gisclareny 2 C GISCLARENY 

0460 Carrer de la Gran Via 2 C GRAN VIA 

0465 Carrer de Guardiola de Berguedà 2 C GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

0470 Carrer de Guillem de Berguedà  (1-25, 5-
54) 

2 C GUILLEM DE BERGUEDÀ 

0510 Carrer de Jaume Cascalls 2 C JAUME CASCALLS 

0590 Passeig del Lledó 2 PG LLEDÓ 

0565 Carrer de Lluís Companys 2 C LLUÍS COMPANYS 

0580 Carrer de Lluís Millet 2 C LLUÍS MILLET 

0610 Carrer del General Manso Solà 2 C MANSO SOLÀ 

0620 Plaça de Joan Maragall 2 PL MARAGALL 

1080 Carrer de la Mare de Déu de Montserrat  2 C MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT 
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0625 Carrer de Marià Obiols 2 C MARIÀ OBIOLS 

0640 Carrer del Mestre de Pedret 2 C MESTRE DE PEDRET 

0650 Carrer del Mestre Ribera 2 C MESTRE RIBERA 

0670 Ronda del Rector Moreta 2 RDA MORETA 

0055 Plaça del Mossèn Armengou 2 PL MOSSÈN ARMENGOU 

0370 Avinguda de l'Onze de Setembre 2 AV  ONZE DE SETEMBRE 

0716 Plaça dels Països Catalans 2 PL PAÏSOS CATALANS 

9442 Carrer del Pare Coll 2 C PARE COLL 

9446 Carrer del Pare Postius 2 C PARE POSTIUS 

0732 Carrer de Pau Picasso 2 C PAU PICASSO 

9451 Carrer de Pere Comes 2 C PERE COMES 

0740 Carrer de Pere Costa 2 C PERE COSTA 

0750 Carrer de Pere II de Berga 2 C PERE II DE BERGA 

0760 Carrer de Pere III 2 C PERE III 

0800 Carrer de Pío Baroja 2 C PÍO BAROJA 

0805 Plaça dels Pirineus 2 PL PIRINEUS 

0815 Carrer d'Enric Prat de la Riba 2 C PRAT DE LA RIBA 

0830 Ronda de Queralt 2 RDA QUERALT 

0520 Carrer de Quim Serra 2 C QUIM SERRA 

0835 Carrer de Rafael Casanova 2 C RAFAEL CASANOVA 

0840 Carrer de la Rasa del Canyet 2 C RASA DEL CANYET 

0855 Passeig de la Rasa dels Molins 2 PG RASA DELS MOLINS 

0860 Carretera de Ribes  (21---, 2---) 2 CTRA RIBES 

0880 Carrer de la Mare de Déu del Roser 2 C  ROSER 

6490 Carrer del Rovelló 2 C ROVELLÓ 

0885 Carrer de Salvador Espriu 2 C SALVADOR ESPRIU 

0920 Carretera de Sant Fruitós   (1---, 2-26) 2 CTRA SANT FRUITÓS 

0902 Carrer de Sant Jaume de Frontanyà 2 C SANT JAUME DE 
FRONTANYÀ 

0965 Carrer de Santa Eulàlia 2 C SANTA EULÀLIA 

0990 Carrer de Santa Joaquima de Vedruna 2 C  SANTA JOAQUIMA DE 
VEDRUNA 

1030 Carrer de la Sardana 2 C SARDANA 

1040 Carrer de Serafí Pitarra 2 C SERAFÍ PITARRA 

1077 Plaça de Tarascon 2 PL TARASCON  

1140 Carrer de la Vila de Bagà 2 C VILA DE BAGÀ 

1145 Passeig de la Vila de Casserres 2 PG VILA DE CASSERRES 

          

0005 Passeig dels Abeuradors  3 PG  ABEURADORS 

0875 Baixada de la Ribera 3 C BAIXADA RIBERA 

0080 Carrer del Balç 3 C BALÇ 

0090 Travessera del Balç 3 TRAV BALÇ 

0100 Carrer de Jaume Balmes 3 C BALMES 

0160 Carrer de Marcel·lí Buxadé 3 C BUXADÉ 

0165 Camí ral de Cardona 3 C CAMÍ RAL DE CARDONA 

1160 Carrer de la Caseta del Baster 3 C CASETA DEL BASTER 

0225 Carrer de Castell de l’Areny 3 C CASTELL DE L’ARENY 

0235 Avinguda de Catalunya 3 AV CATALUNYA 

0290 Carrer d’Anselm Clavé 3 C CLAVÉ 

0331 Carrer de Corbera 3 C CORBERA  

0345 Carrer del Doctor Espert 3 C DOCTOR ESPERT 

0406 Carrer de Fígols 3 C FÍGOLS 

0408 Carrer de la Figuerassa 3 C FIGUERASSA  
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0485 Carrer del Forn 3 C FORN 

0480 Plaça del Forn 3 PL FORN 

1170 Carrer de Fumanya 3 C FUMANYA 

0450 Carrer de la Vila de Gironella 3 C GIRONELLA 

0455 Carrer de la Vila de Gósol 3 C  GÓSOL 

0470 Carrer de Guillem de Berguedà  (27---, 56-
--) 

3 C GUILLEM DE BERGUEDÀ 

0060 Carrer de l'Harmonia 3 C HARMONIA 

9305 Plaça de l'Hostal del Bou 3 PL HOSTAL DEL BOU 

0500 Carrer de la Instrucció 3 C INSTRUCCIÓ 

0515 Carrer de Joan Oliver (Pere Quart) 3 C JOAN OLIVER (PERE IV) 

0531 Carrer de Josep Badia Sobrevies 3 C JOSEP BADIA 
SOBREVIES 

0540 Carrer de la Nou 3 C LA NOU 

0545 Carrer de la Plana 3 C LA PLANA 

0560 Carrer de la Quar 3 C LA QUAR  

0570 Carrer de Lluís Rosal 3 C LLUÍS ROSAL 

0600 Carrer de Maixerí 3 C MAIXERÍ 

0605 Plaça Major  3 PL MAJOR  

0622 Carrer del Mossèn Marià Miró 3 C MARIÀ MIRÓ 

8031 Carrer de Mas Ribera 3 C MAS RIBERA 

0630 Carrer de Menorets 3 C MENORETS 

0661 Carrer de Montmajor 3 C MONTMAJOR 

0665 Carrer del Montseny 3 C MONTSENY 

0320 Carrer del Mossèn Comellas 3 C MOSSÈN COMELLAS 

0380 Carrer del Mossèn Espel 3 C MOSSÈN ESPEL 

0490 Carrer del Mossèn Huch 3 C MOSSÈN HUCH 

0495 Carrer del Mossèn Marcel·lí Boixader i 
Bonet 

3 C MOSSÈN MARCEL·LÍ  

6210 Carrer del Mossèn Noves 3 C MOSSÈN NOVES 

0690 Carrer de Nicolau de Berga 3 C NICOLAU DE BERGA 

0700 Carrer d'Olvan 3 C OLVAN  

9441 Carrer del Parany 3 C PARANY 

0482 Plaça del Germà Franciscà Pare Antoni 
Baylina 

3 PL PARE ANTONI BAYLINA 

9929 Carrer dels Pedregals 3 C PEDREGALS 

0733 Carrer de Pere Camps 3 C PERE CAMPS 

0795 Carrer del Pintor Fortuny 3 C PINTOR FORTUNY 

0430 Carrer del Pla de l'Alemany 3 C PLA DE L'ALEMANY 

6410 Travessia de la Plaça del Forn 3 TRVS PLAÇA DEL FORN 

0550 Carrer de la Vila de la Pobla de Lillet 3 C POBLA DE LILLET 

0810 Carrer de Pompeu Fabra 3 C POMPEU FABRA 

0811 Carrer de la Portella 3 C PORTELLA   

1050 Carrer del Programari Lliure 3 C PROGRAMARI LLIURE 

0820 Carrer de Puig-reig 3 C PUIG-REIG 

0870 Carrer de la Ribera 3 C RIBERA 

0873 Plaça de la Ribera                           3 PL RIBERA 

9535 Carrer de la Roca de la Pila 3 C ROCA DE LA PILA 

0887 Carrer de Sagàs 3 C SAGÀS 

0881 Carrer de Saldes 3 C  SALDES 

0890 Carrer de Sant Antoni 3 C SANT ANTONI 

0905 Plaça de Sant Francesc 3 PL SANT FRANCESC 

0935 Plaça de Sant Ramon 3 PL SANT RAMON 

0950 Carrer de Santa Bàrbara 3 C SANTA BÀRBARA 
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1060 Carrer de la Serra de Casampons 3 C SERRA CASAMPONS 

1070 Carretera de Solsona 3 CTRA  SOLSONA 

1075 Carrer de Tagast 3 C TAGAST  

1100 Carrer del Tossalet de les Forques 3 C TOSSALET DE LES 
FORQUES 

1101 Carrer de Vallcebre 3 C  VALLCEBRE 

1150 Carrer de la Verge de la Salut 3 C VERGE DE LA SALUT 

0845 Carrer de Ramon Vinyes i Cluet 3 C VINYES I CLUET 

0280 Carrer de les Voltes de Pau Claris 3 C VOLTES DE CLARIS 

0745 Passatge de les Voltes de Pau Claris 3 PTGE VOLTES DE CLARIS 

          

0010 Carrer de l'Agricultura 4 C AGRICULTURA 

0030 Carrer d'Alpens 4 C ALPENS 

3100 Carrer d'Andreu Ros 4 C ANDREU ROS  

0125 Carrer del Baró de Maldà 4 C BARÓ DE MALDÀ 

0126 Carrer de Barranquilla 4 C BARRANQUILLA 

3120 Carrer de Bernat Sala 4 C BERNAT SALA  

0127 Carrer de Bonaventura Ribera 4 C BONAVENTURA RIBERA 

0130 Carrer del Bonrepòs 4 C BONREPÒS 

0140 Carrer de Borredà 4 C BORREDÀ 

0145 Travessia de Borredà 4 TRVS BORREDÀ 

0155 Travessera del Bruc 4 TRAV BRUC 

0128 Carrer de Cal Palleco 4 C CAL PALLECO 

3130 Callissot de la Gratella 4 C CALLISSOT DE LA 
GRATELLA 

3140 Callissot del Lledó 4 C CALLISSOT DEL LLEDÓ 

3050 Camí de Can Ballús  4 C CAMÍ CAN BALLÚS  

3030 Camí de Garreta  4 C CAMÍ DE GARRETA  

3020 Camí de Sant Bartomeu  4 C CAMI SANT BARTOMEU 

0180 Carrer de Cardona 4 C CARDONA 

0190 Carrer de la Caritat 4 C CARITAT 

0200 Carrer de la Mare de Déu del Carme 4 C CARME 

0230 Carrer del Castell de Sant Ferran 4 C CASTELL SANT  FERRAN 

0210 Carrer de Castellar del Riu 4 C  CASTELLAR DEL RIU 

0295 Carrer de Climent Peix 4 C CLIMENT PEIX   

0310 Travessera de Coforb 4 TRAV COFORB 

1020 Carrer del Collet de Santa Magdalena 4 C COLLET SANTA 
MAGDALENA 

0325 Carrer de la Colònia Escolar Permanent 
de Berga 

4 C COLÒNIA ESCOLAR 

0332 Carrer del Coro 4 C CORO 

0076 Carretera d'Avià 4 CTRA D'AVIÀ  

9115 Carretera de Berga  4 CTRA DE BERGA  

1065 Carretera de la Drecera de Queralt 4 CTRA DRECERA DE QUERALT 

0372 Carrer d’Elies Sala 4 C ELIES SALA 

0373 Carrer dels Elois 4 C ELOIS 

6150 Carrer d’Ensija 4 C ENSIJA 

3040 Carrer de Font Caldes  4 C FONT CALDES 

0426 Carrer de Fullaracs 4 C FULLARACS  

3010 Carrer dels Germans Farguell  4 C GERMANS FARGUELL  

6240 Carrer de Gresolet 4 C GRESOLET 

0070 Travessera de l'Harmonia 4 TRAV HARMONIA 

0523 Carrer de Josefina Senespleda 4 C JOSEFINA SENESPLEDA 

0532 Carrer de Josep Irla 4 C JOSEP IRLA 
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1055 Carrer de la Justícia 4 C JUSTÍCIA 

0533 Carrer de l’Estatut de Catalunya 4 C L’ESTATUT 

0710 Carrer de l'Om 4 C L’OM 

0711 Plaça de l’Om 4 PL L’OM 

9200 Carrer de la Farga 4 C LA FARGA 

0662 Carrer de Montclar 4 C MONTCLAR 

9375 Carrer de la Muntanya 4 C MUNTANYA 

0680 Carrer de la Muralla 4 C MURALLA 

0715 Carrer de l'Oreneta 4 C ORENETA  

0720 Carrer dels Paraires 4 C PARAIRES 

0731 Parc de Pau Claris 4 PG PAU CLARIS 

0734 Carrer del Pedraforca 4 C PEDRAFORCA 

0770 Carrer de la Mare de Déu de la Pietat 4 C PIETAT 

0780 Travessera de la Mare de Déu de la Pietat 4 TRAV PIETAT 

0790 Carrer de la Pinsania 4 C PINSANIA 

0791 Carrer de la Pinsania "B" 4 C PINSANIA "B" 

1067 Pujada de Cal Parraqué 4 C PUJADA CAL PARRAQUÉ 

0220 Pujada del Castell 4 C PUJADA DEL CASTELL 

0910 Pujada de Sant Francesc 4 C PUJADA SANT 
FRANCESC 

0850 Carrer de la Rasa del Cassot 4 C RASA DEL CASSOT 

9565 Carrer de Sant Antoni (Cal Rosal) 4 C SANT ANTONI (CAL 
ROSAL) 

0900 Carrer de Sant Francesc 4 C SANT FRANCESC 

0931 Carrer de Sant Julià de Cerdanyola 4 C SANT JULIÀ DE 
CERDANYOLA 

9780 Carretera de Sant Llorenç 4 CTRA SANT LLORENÇ 

0945 Carrer de Sant Pere de Madrona 4 C SANT PERE DE 
MADRONA  

1000 Carrer de Santa Magdalena 4 C  SANTA MAGDALENA 

1010 Plaça de Santa Magdalena 4 PL SANTA MAGDALENA 

1021 Carrer de Santa Maria de Merlès 4 C SANTA MARIA DE 
MERLÈS 

3110 Carrer de Serra-Farriols  4 C SERRA-FARRIOLS 

1090 Carrer de la Torre de les Hores 4 C TORRE DE LES HORES 

1105 Carrer del Trencacames 4 C TRENCACAMES 

1110 Carrer del Mossèn Cinto Verdaguer 4 C VERDAGUER 

1120 Carrer de Vilada 4 C VILADA 

1152 Carrer de Viver i Serrateix 4 C VIVER I SERRATEIX 

 

 
 
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al 
web www.ajberga.cat i a un dels diaris de major difusió de la província 
 
Quart.-  Concedir audiència als interessats per un període de 30 dies des del següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial de 
la modificació esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 
modificat de l’Ordenança fiscal s’han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així 
com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament, al web www.ajberga.cat 
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Cinquè i últim.- Peu  de recursos: Quant a l’aprovació provisional: L’acte de es tràmit, no 
posa fi a la via administrativa i no es susceptible d’impugnació separada per mitjà de cap 
recurs.  
Cas de no presentar-se al·legacions i esdevenir definitiva l’aprovació: Contra aquesta disposició, que és 
definitiva en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest 
ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, 
comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
d'acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. 

 
 

 
Berga, 4 de novembre 2022 

 
L’alcalde actal., 
Ivan Sánchez Rodríguez 
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