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ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC MUNICIPALS, LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN EL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte 

1. Aquesta Ordenança general, dictada a l’empara del que preveuen l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març (TRLHL), i la disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària (LGT), conté normes comuns, tant substantives com de 
procediment, que complementen les ordenances aprovades pels municipis que han delegat 
en el Consell Comarcal de la Selva (CCS) les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, així com les pròpies ordenances 
aprovades pel Consell Comarcal de la Selva. 

2. L’objecte d’aquesta ordenança és: 

a) Desplegar allò que es preveu a la Llei general tributària en aquells aspectes referents als 
procediments  tributaris de gestió, inspecció i recaptació, portats a terme pel CCS, a través 
del seu Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC).

b) Regular les actuacions que el CCS ha de portar a terme per a exercir les funcions delegades 
pels municipis i altres entitats publiques.

c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar-ne així la reiteració 

d) Regular les matèries que necessitin concreció o desenvolupament per part de 
l’administració gestora, tot procurant la simplificació dels procediments per tal d’efectuar una 
gestió eficaç. 

e) Informar els ciutadans de les normes i els procediments, el coneixement dels quals pugui 
facilitar el compliment de les seves obligacions tributàries 

Article 2. Àmbit d’aplicació i normativa aplicable. 
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1. Aquesta ordenança s’aplica a la gestió dels ingressos públics locals quan els municipis i 
altres entitats de dret públic titulars hagin delegat en el CCS les facultats referides a l’article 
1. Així mateix, aquesta ordenança s’aplicarà a la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic del CCS. 

2 Per resolució del president del CCS es podran dictar disposicions interpretatives i aclaridores 
d’aquesta ordenança. 

3. D’acord amb el que disposa l’article 5è de la LRBRL abans esmentada, la gestió dels 
ingressos de dret públic municipal que exerceixi aquesta entitat es regirà per la normativa 
general tributària de l’Estat i per la normativa reguladora de les hisendes locals, amb relació 
a les quals s’aplicarà de manera supletòria el text refós de la Llei general pressupostària 
(LGP), i la resta de normativa reguladora de la matèria (procediment administratiu comú, 
protecció de dades, etc.), d’aquesta manera tot el que s’estableixi en la present ordenança no 
podrà contravenir allò que disposa la normativa mencionada. 

TÍTOL II. PROCEDIMENT

Article 3. Aspectes generals 

1. La tramitació d’expedients estarà guiada per criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà 
també simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà i facilitar-li l’accés a la informació 
administrativa. 

2. El/la president/a del CCS i d’altres òrgans administratius podran delegar o atribuir l’exercici 
de competències i la signatura de resolucions administratives. Les que s’adoptin per delegació 
entre òrgans d’aquesta administració indicaran expressament aquesta circumstància i es 
consideraran dictades per l’òrgan delegatori. 

3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la 
tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les comunicacions amb 
els ajuntaments, altres administracions públiques i els col·laboradors socials amb els quals se 
signi el conveni corresponent. Els ciutadans en general podran accedir a tota la informació no 
personalitzada que el CCS publiqui des de la seva seu electrònica. A més, els contribuents 
proveïts de certificat digital d’identificació, reconegut pel CCS, podran realitzar els tràmits i 
gestions que es regulen al títol VII d’aquesta ordenança o, en el seu cas, en la normativa que 
s’aprovi en aquesta matèria. 

4. Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que 
estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i 
comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els 
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sistemes d’informació del CCS, mitjançant la utilització dels sistema de signatura amb certificat 
d’aplicació corporativa. 

Article 4. Comunicacions informatives i consultes tributàries 

1. El SGTC informarà els contribuents que ho sol·licitin dels criteris administratius existents 
per a l’aplicació de la normativa tributària. Les sol·licituds formulades verbalment es 
respondran d’igual forma. 

2. Les consultes tributàries escrites que es formulin abans de la finalització del termini establert 
per a la presentació de declaracions, autoliquidacions o el compliment d’altres obligacions 
tributàries s’hauran de contestar en el termini de sis mesos des de la presentació. Els criteris 
expressats en la contestació esmentada s’aplicaran a la persona interessada i a d’altres 
obligats tributaris, sempre que existeixi identitat entre els fets i circumstàncies reals i aquelles 
objecte de consulta. 

3. Per a garantir la confidencialitat de la informació, es requerirà del contribuent la seva deguda 
identificació mitjançant presentació del NIF quan es tracta de compareixença personal. 

Article 5. Representació legal i voluntària 

1. Les persones mancades de capacitat d’obrar actuaran davant del CCS mitjançant els seus 
representants legals. 

2. Les persones jurídiques actuaran per mitjà dels titulars dels òrgans sobre els quals recaigui 
la representació en el moment en què es produeixin les actuacions de què es tracti. 

3.  Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant. 

L’actuació a través de representant s’haurà d’efectuar en els termes previstos a l’article 46 de 
la Llei general tributària. En tot cas, es presumirà concedida la representació quan es tracti 
d’actes de simple tràmit. 

Article 6. Tractament de dades de caràcter personal 

1. Les dades de caràcter personal que el ciutadà faciliti al CCS, ja sigui presencialment, a 
través de l’oficina virtual o per qualsevol altre mitjà; així com altres dades amb transcendència 
tributària requerides o obtingudes per l’organisme, s’incorporaran als fitxers del CCS. 

2. Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició previstos a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de 
caràcter personal, en els termes que es desenvolupin reglamentàriament. 
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Article 7. Accés a arxius 

1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part d’expedients 
en els termes establerts en l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei general tributària i a la del 
Parlament de Catalunya 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents.

2. El dret d’accés s’exerceix mitjançant petició individualitzada que ha de formular la persona 
interessada, indicant els documents que han de ser objecte de la consulta. 

3. El dret d’accés comporta el d’obtenir còpies o certificats dels documents l’examen dels quals 
sigui autoritzat per l’administració i requereix el pagament previ de la taxa establerta a les 
ordenances aprovades pel CCS. 

Article 8. Registres 

1. Hi haurà un registre general en el SGTC que centralitzarà totes els registres de cada oficina 
territorial. El sistema haurà de garantir la integració informàtica en el registre general de les 
anotacions efectuades en els restants registres. 

2. Els interessats podran presentar escrits dirigits al CCS als registres de qualsevol òrgan de 
l’Administració general de l’Estat, de les comunitats autònomes, de qualsevol administració 
de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als 
quals es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, o bé a la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest darrer cas, 
s’hagués subscrit el conveni oportú. Així mateix, es podrà presentar qualsevol escrit adreçat 
al CCS en els altres registres previstos a l’article 16 de la  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. A l’efecte del còmput de terminis per a dictar resolució, s’entendrà data de presentació de 
l’escrit corresponent la data de recepció en el registre d’aquesta administració. Registrat un 
document, se li anotarà la data en què s’inscriu i el número d’ordre que li correspongui. 
L’encarregat del registre, una vegada efectuada la inscripció, distribuirà els documents entre 
els departaments o òrgans competents per a la seva tramitació. El registre poden expedir 
certificacions autoritzades pel secretari acreditatives de la presentació. 

Article 9. Còmput de terminis 

1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén 
que són hàbils i s’exclouen del còmput els dissabtes,  els diumenges i els declarats festius. 
Quan els terminis s’indiquin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les 
corresponents notificacions. 
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2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a 
aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti; o des del següent 
a aquell en què es produeix l’estimació o desestimació per silenci administratiu.

 3. El termini conclourà el mateix dia en el qual es va produir la notificació, publicació o silenci 
administratiu en el mes o any de venciment. Si en el mes de venciment no hi hagués dia  
equivalent a aquell en que va començar el còmput, s’entendrà que el termini finalitza l’últim 
dia del mes.   

4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què hagi 
tingut lloc la notificació o publicació de l’acte que es tracti, o des del següent a aquell en què 
es produeix l’estimació o la desestimació per silenci administratiu. 

5. Excepcionalment, d’ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una ampliació de 
terminis que no excedeixi de la meitat d’aquests. 

Article 10. Tramitació d’expedients 

1. Inici del procediment 

a) Els procediments administratius podran iniciar-se d’ofici, per acord d’incoació de l’òrgan 
competent, o a sol·licitud de persona interessada. 

b) A les sol·licituds hi haurà de constar el nom i cognoms de l’interessat i de la persona que el 
representi, si és el cas, el domicili a efecte de notificacions, els fets i petició concreta, el lloc i 
la data, la firma del sol·licitant i òrgan al qual està dirigida. 

c) Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà 
a l’interessat perquè en un termini de 10 dies esmeni les anomalies, i se l’indicarà que, de no 
fer-ho, se’l tindrà per desistit en la seva petició, sense perjudici de l’adopció de la corresponent 
resolució que serà notificada en la forma deguda. 

d) S’ordenarà l’acumulació de procediments que guardin entre sí una identitat substancial o 
una íntima connexió. 

2. Ordenació del procediment 

a) El procediment administratiu s’impulsarà d’ofici en tots els seus tràmits. 

b) Tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin una impulsió simultània i no s’hagin 
de complir obligatòriament de manera successiva, s’acordaran en un sol acte. 
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3. Instrucció del procediment 

a) L’òrgan que tramiti l’expedient realitzarà d’ofici tots els actes d’instrucció necessaris per 
determinar i comprovar totes aquelles dades en virtut de les quals s’hagi d’emetre la resolució. 

b) En qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, els interessats podran 
presentar al·legacions i presentar documents. 

c) Els fets rellevants per decidir un procediment es podran acreditar per qualsevol mitjà de 
prova. A aquest efecte, l’instructor del procediment podrà acordar la pràctica d’un període 
prova per un termini no inferior a 10 dies ni superior a 30. 

d) A efectes d’emetre resolució es sol·licitaran els informes que siguin preceptius de 
conformitat amb la legislació vigent i aquells que resultin necessaris per resoldre. Amb 
caràcter general, excepte que hi hagi una disposició en contra, els informes són facultatius i 
no vinculants. 

e) Abans de redactar la proposta de resolució, els interessats podran al·legar allò que 
considerin oportú, en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15. 

f) Es podrà acordar un període d’informació pública per termini no inferior a 20 dies, quan la 
naturalesa de l’expedient que es tramita ho requereixi. 

4. Finalització del procediment 

a) El procediment administratiu finalitzarà per resolució, per desistiment, per renúncia al dret i 
per la declaració de caducitat. 

b) La resolució que posa fi al procediment ha de pronunciar-se sobre totes les qüestions 
plantejades i ha d’ésser congruent amb les peticions formulades pels interessats. 

c) El CCS no podrà establir pactes que impliquin la finalització convencional del procediment 
sense l’autorització expressa de l’ajuntament o ens dependent titular del recurs objecte de 
gestió. A efectes d’aquest article i en el supòsit que l’Ajuntament no hagi regulat aquesta 
competència, s’entendrà com a òrgan competent el Ple o l’alcalde, en funció de si aquesta 
finalització convencional supera o no, en el seu contingut econòmic, el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del seu pressupost, respectivament. 

d) En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, quan es produeixi la seva 
paralització per causa imputable al mateix, el CCS  li advertirà que, transcorreguts tres mesos, 
es produirà la caducitat del mateix. Exhaurit aquest termini sense que l’interessat realitzi les 
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actuacions necessàries per reprendre la tramitació, es procedirà a l’arxiu de les actuacions, 
notificant-li i atorgant-li els recursos que siguin procedents. No es podrà acordar la caducitat 
per la simple inactivitat de l’interessat en el compliment de tràmits, sempre que no sigui 
indispensable per dictar resolució. Aquesta inactivitat no té altre efecte que la pèrdua del seu 
dret al tràmit esmentat. 

e) Tot interessat podrà desistir de la sol·licitud formulada o renunciar als seus drets quan no 
ho prohibeixi l’ordenament jurídic. 

Article 11. Obligació de resoldre 

1.  EL CCS està obligat a resoldre totes les qüestions que es plantegin en els procediments 
tributaris. S’exceptua aquest deure de resoldre expressament en els casos següents: 

a) En els procediments relatius a l’exercici de deures que només han de ser objecte de 
comunicació per l’obligat tributari.

b) Quan es produeixi la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la 
renúncia o el desistiment dels interessats 

2. Quan l’interessat sol·liciti expressament que es declari la caducitat, la pèrdua sobrevinguda 
de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment, el CCS haurà de resoldre sobre la 
petició. 

3.   El termini màxim de duració dels procediments serà de 6 mesos. El SGTC adoptarà  les 
mesures que calguin per complir els deures de motivar els actes administratius i resoldre els 
recursos presentats en el termini fixat en aquesta ordenança. Si en determinades 
circumstàncies, el cap del SGTC considera que no poden complir l’obligació legal, ho posaran 
en coneixement de la Gerència, a fi de cercar les solucions més adients. 

Article 12. Efectes del silenci administratiu 

1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, el venciment del termini màxim fixat 
per a la seva resolució sense haver-se dictat i notificat acord exprés, legitima l’interessat per 
entendre estimada o desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, segons sigui 
procedent i sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar. 

2. Quan no hagi recaigut resolució dins de termini, s’entendrà desestimada la sol·licitud en els 
supòsits següents: 
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a) Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu o a l’econòmic 
administratiu davant els actes dictats en matèria de gestió i recaptació d’ingressos de dret 
públic locals 

b) Procediment per a la concessió de beneficis fiscals en els tributs locals

c) Resolució d’altres recursos administratius diferents d’allò establert a l’apartat a) d’aquest 
punt que poguessin interposar-se 

d) Suspensió del procediment de gestió i/o recaptació dels ingressos de dret públic de què es 
tracti, quan no s’aporti garantia suficient 

e) Altres supòsits previstos legalment 

3. També s’entendrà desestimada la devolució d’ingressos indeguts en el termini de sis mesos 
sempre que amb anterioritat no hagi estat anul·lada la liquidació que va motivar l’ingrés. 

4. S’entendran estimades les sol·licituds formulades pels interessats en els casos previstos a 
la normativa d’aplicació. 

5. Els terminis a què fan referència els apartats anteriors, tindran únicament els efectes 
expressats en aquest article, i pel que fa a les previsions establertes a l’article 26.4 de la Llei 
general tributària, s’estarà al que es disposa a l’article 30.6 d’aquesta ordenança. 

6. En els procediments iniciats d’ofici, el venciment del termini màxim establert per emetre i 
notificar la resolució no eximeix de l’obligació del CCS de dictar resolució. En aquells 
procediments dels quals es pogués derivar el reconeixement o constitució d’algun dret, es 
podrà entendre desestimada la pretensió. En els procediments en què CCS exerceixi 
potestats sancionadores o d’intervenció, susceptibles de generar efectes desfavorables o de 
gravamen, es produirà la caducitat de l’expedient. 

TÍTOL III . GESTIÓ

Capítol I. Gestió de tributs 

Secció 1ª. Tributs de venciment periòdic

Article 13. Impost sobre béns immobles 

1. El CCSC elaborarà el padró fiscal de l’Impost sobre béns immobles a partir del padró de 
l’exercici anterior, al qual s’incorporaran les alteracions d’ordre físic, econòmic i jurídic 
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aprovades pel Cadastre i totes aquelles altres que siguin conseqüència de fets o actes 
coneguts pel CCS o l’Ajuntament, en els termes convinguts amb el Cadastre. 

2. Les variacions d’ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en els béns gravats tindran 
efectivitat des del primer dia de l’any següent, i es poden incorporar en el padró corresponent 
a aquest període si no n’ha derivat modificació de la base imposable. 

3. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaracions d’alta, baixa o variació per 
les alteracions dels béns que tinguin transcendència per a la liquidació de l’impost. 

4. Quan l’escriptura de transmissió de domini d’un bé hagi estat atorgada per fedatari públic 
que hagués subscrit amb el CCS o amb l’Ajuntament un conveni, segons el qual el notari 
mitjançant aportació d’escriptura pública o per via telemàtica es compromet a informar de la 
transmissió, no caldrà que el titular presenti declaració. En aquests supòsits, el CCS 
modificarà la titularitat en el padró de l’IBI i comunicarà la modificació a la Gerència Territorial 
del Cadastre. 

5. Així mateix, quan el CCS conegui de les variacions dominicals que constin en document 
públic, actualitzarà el padró d’IBI que gestiona per delegació i comunicarà les corresponents 
variacions a la Gerència Territorial del Cadastre. 

6. En el supòsit en què la persona interessada ho sol·liciti davant les oficines del SGTC, es 
facilitarà certificat acreditatiu de la referència cadastral dels béns immobles urbans que es 
trobin situats en els municipis que han delegat en el CCS les facultats de gestió tributària de 
l’Impost sobre béns immobles. Els certificats expedits reproduiran les dades existents al padró 
cadastral anual de l’impost, en els termes establerts en els acords de delegació de funcions 
adoptats per la Gerència del Cadastre de la província de Girona. 

7. El Cadastre fixarà la base liquidable en els procediments de valoració col·lectiva. 

8. Per a determinar les quotes tributàries, s’aplicarà el coeficient d’actualització dels valors 
cadastrals quan s’escaigui, així com els beneficis fiscals i els tipus impositius, fixats legalment 
o mitjançant l’ordenança fiscal municipal. No caldrà notificar de forma individualitzada de les 
variacions de quotes resultants de la modificació dels elements regulats en aquest apartat. 

9. Als efectes d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, les sol·licituds de divisió de la liquidació entre els diferents titulars dels béns gravats 
podran tenir efectes el mateix any en què es presentin, sempre que la identificació dels 
diferents titulars i la proporció de la seva participació constin inscrites al cadastre immobiliari, 
i la sol·licitud de divisió es presenti com a màxim un mes abans de l’inici del període de 
cobrament voluntari del rebut o abans de l’aprovació de la liquidació corresponent. En cap cas 
es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits de règim econòmic matrimonial 
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de societat legal de guanys. Un cop efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de les quotes 
resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels altres responsables 
solidaris. Per raons de limitació de costos indirectes i d’eficàcia, no es dividirà la quota en 
aquells supòsits en què, com a conseqüència d’aquesta divisió, resultin quotes d’import 
inferior a 5 EUR; en aquest sentit, i si de la divisió resulten algunes quotes d’import igual o 
superior a 5 EUR i altres quotes d’un import inferior, s’aprovarà una única quota per a tots els 
casos d’import inferior a 5 EUR, a nom del titular que tingui una major proporció de participació. 

Article 14. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

1. El padró fiscal de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica el formarà el CCS a partir del 
padró de l’any anterior, en què s’incorporaran les altes i la resta de modificacions 
(transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l’exercici immediatament anterior. 

2. Serà subjecte passiu de l’impost la persona física o jurídica que figuri com a titular del 
vehicle en el Registre Central de Trànsit, excepte quan s’acrediti de manera fefaent que el 
vehicle no era propietat de la persona que figurava com a titular al Registre de Trànsit el  
primer dia de l’exercici i el venedor  prova el compliment de les obligacions imposades al 
transmitent pel Reglament general de vehicles i sol·licita l’anul·lació de la liquidació, s’estimarà 
la sol·licitud. 

3. Per tal d’obtenir el deute tributari que constarà en el padró, s’aplicarà el coeficient 
d’increment aprovat a l’Ordenança fiscal de l’Ajuntament corresponent sobre les tarifes de 
l’article 95 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals. 

4. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes 
serà el que determini amb caràcter general l’Administració de l’Estat. En el seu defecte 
s’estarà al que disposi el Reglament general de vehicles pel que fa als diferents tipus de 
vehicles. En el cas que l’ordenança fiscal del propi tribut aprovada per l’Ajuntament 
corresponent no contingui cap previsió al respecte, i la categoria del vehicle segons el 
Reglament general de vehicles no es correspongui amb cap de les classes establertes a 
l’article 95 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estarà a les següents 
regles: 

a) Vehicle mixt adaptable: És un automòbil especialment disposat per al transport, simultani o 
no, de mercaderies i persones fins a un màxim de 9, inclòs el conductor; i per tant es pot 
aplicar tarifa camió o turisme, s’aplicarà la tarifa turisme quan es substitueixi eventualment la 
càrrega, parcial o totalment,  per persones mitjançant l’addicció d’un número superior a la 
meitat de seients màxims permesos, exclòs el del conductor. Altrament, s’aplicarà la tarifa de 
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camió. A aquests efectes, es tindrà en consideració la informació continguda a la fitxa tècnica 
del vehicle.

b) Vehicles “quad”: S’aplicarà la tarifa de ciclomotor, motocicleta o tractor en atenció a la 
informació que figuri a la fitxa tècnica del vehicle en els termes del RD 750/2010, de 4 de juny. 

5. Als efectes de determinar les tarifes dels turismes a què fa referència l’article 95 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la potència fiscal expressada en cavalls 
fiscals serà l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament general de 
vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre. 

6. No caldrà notificar de manera individualitzada les modificacions originades per variació del 
coeficient d’increment o del quadre de tarifes, ja que provenen de l’ordenança fiscal 
reglamentàriament tramitada i d’una llei estatal d’aplicació general i obligatòria. 

7. En el supòsit de primera adquisició de vehicles l’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
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. L’ingrés 
es podrà efectuar a les entitats bancàries col·laboradores. 

8. Els gestors administratius adherits al conveni que es puguin subscriure amb el CCS podran 
trametre la declaració liquidació de l’impost per via telemàtica en els condicions regulades al 
títol VII d’aquesta ordenança. 

9. El CCS comunicarà a la Prefectura de Trànsit els rebuts que estan impagats a l’efecte que 
no s’autoritzin canvis de titularitat dels vehicles, quan consti en llur historial que està pendent 
de pagament l’impost sobre vehicles de tracció mecànica corresponent a l’any immediatament 
anterior a la realització del tràmit. No obstant això, quan es presenti davant la Prefectura de 
Trànsit el justificant acreditatiu del pagament del deute, es podrà efectuar el canvi de titularitat. 

10. Quan s’hagin delegat les competències de gestió tributària per part de l’ajuntament titular 
del tribut, el SGTC podrà excloure de manera temporal o definitiva del padró fiscal de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica els casos en què es consideri provada la manca d’aptitud 
per circular, i per tant es pugui concloure que estan fora de circulació, sempre que es 
compleixin totes les condicions següents:

- Que l’antiguitat del vehicle superi els 15 anys

- Que el vehicle no hagi passat la inspecció tècnica corresponent en els darrers 4 anys
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- Que el vehicle no tingui l’assegurança obligatòria vigent

- Que el vehicle no tingui cap multa que posi de manifest la seva circulació en els darrers 4 
anys 

- En relació amb els rebuts de l’IVTM generats per raó de la titularitat del vehicle, que s’hagin 
acumulat quatre o més anys d’impagaments

- En relació amb l’expedient executiu tramitat per raó de l’impagament dels rebuts de l’IVTM, 
que el crèdit tingui la consideració d’incobrable 

Article 15. Impost sobre activitats econòmiques 

1. Quan el CCS ostenti les competències de gestió tributària, censal o recaptatòria  d’aquest 
impost, conforme a la delegació que hagin fet els ajuntaments o l’Estat, de les seves 
competències respectives, el CCS portarà a terme totes les funcions necessàries per a la 
formació i manteniment de la matrícula de contribuents, o bé l’elaboració del padró fiscal per 
al seu cobrament, d’acord amb el que disposi la normativa d’aplicació. 

2. La formació de la matrícula es durà a terme a partir de les dades consignades pels 
contribuents en les declaracions per l’impost, quan estiguin obligats a fer-les, i de les dades 
subministrades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), segons els 
procediments i terminis establerts reglamentàriament per l’Administració tributària de l’Estat. 

3. La matrícula es formarà anualment i comprendrà les dades que determini la normativa 
aplicable i les instruccions que, en desenvolupament d’aquesta, dicti l’AEAT. 

4. Les variacions de la quota tributària originades per modificació del coeficient de situació 
previst a l’article 87 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, o del tipus de recàrrec 
provincial establert a l’article 134 de la mateixa llei, així com les resultants de la modificació 
legal de les tarifes de l’impost, no requeriran notificació individualitzada, ja que deriven de 
normes d’aplicació general i obligatòria en el seu àmbit territorial. 

5. Totes les quotes mínimes de l’impost fixades per l’AEAT, s’aplicarà al coeficient de 
ponderació, el coeficient de situació, si s’escau, i el recàrrec provincial corresponent, d’acord 
amb el que disposen els articles 86,87 i 134 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

Article 16. Taxes 

1.  El SGTC elaborarà els padrons a partir del padró de l’exercici anterior i hi incorporarà les 
modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l’ordenança fiscal municipal 
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corresponent i també altres variacions que contribueixin a determinar el deute tributari i que 
siguin conegudes pel CCS o per l’Ajuntament. 

2.  Les variacions esmentades en el punt anterior no necessiten notificació individualitzada.

3. En la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments d’interès general, s’estableix el règim de autoliquidació per a 
cada tipus de subministrament. Aquesta autoliquidació serà de periodicitat trimestral, es 
complimentarà i presentarà de forma telemàtica, en els terminis i amb el contingut establert a 
l’ordenança fiscal corresponent, mitjançant la utilització dels models d’autoliquidació que s’hi 
continguin en forma d’annexos. Així mateix, i pel que respecta les empreses subministradores 
de serveis d’interès general que utilitzin xarxes alienes (exclòs el servei de telefonia mòbil), 
s’estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual que es complimentarà i 
presentarà de forma telemàtica, en el termini i amb el contingut establert a l'ordenança fiscal 
corresponent. 

4. En el cas de taxes de venciment periòdic, es meritaran el primer dia del període impositiu, 
que coincideix amb l’any natural, excepte en el supòsit d’alta. Quan les ordenances fiscals de 
l’Ajuntament no estableixin una altra cosa, l’import de la taxa es prorratejarà per trimestres 
naturals en els casos d’alta o baixa definitiva. 

5. Quan els períodes de cobrament de diverses taxes de venciment periòdic vinculades, en el 
seu cas, amb un bé immoble siguin coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes 
respectives mitjançant un rebut únic, en què constaran degudament separats els conceptes 
d’ingrés. 

6. No obstant això, i únicament a l’efecte d’allò que disposa l’article 35.6 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, quan la taxa estigui vinculada a l’immoble, les 
sol·licituds de divisió de la liquidació entre els diferents obligats tributaris que concorrin,  
podran tenir efectes el mateix any en què es presentin sempre que la identificació dels 
diferents titulars i la proporció de la seva participació constin inscrites al cadastre immobiliari, 
i la sol·licitud de divisió es presenti com a màxim un mes abans de l’inici del període de 
cobrament voluntari del rebut o abans de l’aprovació de la liquidació corresponent. En cap cas 
es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits de règim econòmic matrimonial 
de societat legal de guanys. Un cop efectuada la divisió de la liquidació, si alguna de les quotes 
resulta impagada, s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels altres responsables 
solidaris. Per raons de limitació de costos indirectes i d’eficàcia, no es dividirà la quota en 
aquells supòsits en què, com a conseqüència d’aquesta divisió, resulti que totes les quotes 
són d’import inferior a 5 EUR.

Article 17. Aprovació de padrons 
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1.   El SGTC elaborarà els padrons i la seva aprovació és competència del cap del SGTC. 

2. Es trametrà als ajuntaments una còpia dels padrons aprovats amb la diligència 
corresponent, a l’efecte del seu seguiment i comptabilització. 

3.  Per raons de cost i eficàcia, i sempre que a l’ordenança fiscal aprovada per l’ajuntament 
corresponent no s’estableixi cap altra previsió, no es practicaran liquidacions incorporades en 
padró quan resultin quotes inferiors a 10  EUR, en relació als tributs següents:

a) Impost sobre béns immobles 

b) Impost sobre activitats econòmiques 

Article 18. Calendari fiscal 

1. Abans que conclogui el primer trimestre de cada d’any s’aprovarà una proposta, mitjançant 
resolució del cap del SGTC, dels períodes de pagament dels tributs de venciment periòdic 
dels ajuntaments, i d’altres entitats de dret públic de la província que hagin delegat funcions 
de gestió i recaptació tributària a favor del CCS.

2. El calendari fiscal es publicarà en el Butlletí oficial de la província (BOP), en el tauler 
d’edictes de la seu del CCS i a la seu electrònica del SGTC i al tauler d’edictes de l’ajuntament 
corresponent. 

3. Amb caràcter general, el CCS proposarà cada any un calendari de cobrament dels tributs 
de caràcter periòdic, que serà sotmesa a l’aprovació de l’ajuntament corresponent. 

Article 19. Exposició pública de padrons 

1. El termini d’exposició pública dels padrons és d’un mes, que s’iniciarà el mateix dia dels  
períodes de cobrament corresponents. 

2. Els padrons s’exposaran al públic mitjançant anunci publicat al BOP, en el tauler d’edictes 
de la seu del CCS, a la seu electrònica del SGCT i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert en l’apartat anterior, el 
sistema informàtic expedirà el corresponent certificat acreditatiu de la efectivitat temporal del 
termini d’exposició pública dels padrons.

3. Les modificacions dels deutes tributaris i els altres elements tributaris originades per 
l’aplicació de modificacions introduïdes en la llei i les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs, o resultants de les declaracions de variació reglamentàries que hagi de presentar el 
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subjecte passiu, seran notificades col·lectivament, a l’empara d’allò que preveu l’article 102 
de la Llei general tributària. 

4. Contra l’exposició pública dels padrons i de les liquidacions integrants d’aquests es pot 
interposar recurs de reposició davant del cap del SGTC, previ al contenciós administratiu, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període d’exposició 
pública dels corresponents padrons. 

Article 20. Anuncis de cobrament 

L’anunci del calendari fiscal regulat a l’article anterior podrà complir, a més de la funció de 
donar a conèixer l’exposició pública de padrons, la funció de publicar l’anunci de cobrament a 
què es refereix el Reglament general de recaptació. Perquè es compleixi aquesta finalitat 
hauran de constar-hi també els extrems següents:

- Mitjans de pagament: diners de curs legal , transferència bancària a favor del CCS i targeta  
de crèdit o dèbit. Així mateix, es podrà pagar mitjançant el document tramès als subjectes 
passius, proveït de codi de barres o bé ordenant el càrrec en compte bancari. Igualment, 
l’oficina virtual del SGTC facilitarà la realització dels pagaments per Internet.

- Llocs de pagament: A les entitats col·laboradores que figuren en el document de pagament. 
L’oficina virtual del SGTC, l’adreça de la qual és www.selvatributs.cat/carpeta, facilita la 
realització de pagaments per Internet.

- Advertència que, transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament 
voluntari, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs 
del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin. 

Article 21. Liquidacions d’ingrés directe en tributs de cobrament periòdic 

1. En relació amb els tributs de cobrament periòdic, es practicarà una liquidació de venciment 
singular en aquests casos:

a) Quan per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin originar l’obligació 
de contribuir.

b) Quan el SGTC o l’Ajuntament tingui coneixement per primera vegada de l’existència del fet 
imposable, malgrat que s’hagi acreditat amb anterioritat el tribut, i sense perjudici de les 
sancions que poguessin correspondre.
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c) Quan s’hagin produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les 
aprovades amb caràcter general a la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de la variació 
dels tipus impositius recollida a les ordenances fiscals 

2. Quant a l’aprovació i la notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, serà 
d’aplicació el règim general regulat a la següent secció. 

3. Una vegada notificada l’alta en el padró corresponent, les successives liquidacions es 
notificaran col·lectivament mitjançant edictes. 

Secció 2ª. Tributs de venciment no periòdic 

Article 22. Pràctica de liquidacions 

1. Es practicaran liquidacions de venciment singular, en els termes regulats a les Ordenances 
fiscals municipals, quan el SGTC i l’Ajuntament tinguin coneixement de l’existència del fet 
imposable i no s’hagués establert el règim d’autoliquidació. 

2. Quan, una vegada establert el sistema d’autoliquidació, no es presenti la reglamentària 
declaració en el termini previst, o les dades declarades siguin incorrectes, procedirà practicar  
liquidació a través del procediment de comprovació limitada o inspecció segons s’escaigui. 

3. Les liquidacions a què es refereixen els punts anteriors les practicarà el SGTC quan 
l’Ajuntament hagi delegat aquestes competències. 

4. L’aprovació de liquidacions practicades a l’àmbit de la gestió dels ingressos de dret públic 
locals, realitzada per delegació dels ajuntaments, és competència del cap del SGTC de SGTC. 

La relació de liquidacions aprovades, amb la diligència corresponent, es remetrà als 
ajuntaments, als efectes del seu seguiment i comptabilització. 

5. La proposta de liquidacions derivades d’actuacions inspectores és competència dels 
inspectors del SGTC. 

6. Quan, dins el procediment de comprovació limitada, les dades en poder del CCS 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, es podrà practicar liquidació 
provisional. 
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7. Per raons de cost i eficàcia, i sempre que a l’ordenança fiscal aprovada per l’ajuntament 
corresponent no s’estableixi cap altra previsió, no es practicaran liquidacions quan resultin 
quotes inferiors a 10 EUR, en relació als següents tributs:

a) Impost sobre béns immobles.

b) Impost sobre activitats econòmiques.

c) Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

d) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

e) Liquidacions relatives únicament al recàrrec d’extemporaneïtat per presentació fora de 
termini 

f) Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el supòsit de prorrateig de la quota per baixa 
definitiva del vehicle.

Les autoliquidacions corresponents a la taxa per aprofitament especial del domini públic local, 
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. En aquest 
cas, es practicarà una única liquidació amb caràcter anual i l’import mínim esmentat farà 
referència a la suma de les quantitats corresponents als 4 trimestres del període impositiu. 

8. Si hi hagués ordre expressa en sentit contrari de l’ajuntament titular de l’ingrés, no s’aplicarà 
el que disposa l’apartat anterior

Article 23. Gestió per autoliquidació 

1. S’estableix el règim d’autoliquidació assistida pel SGTC en l’impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, quan s’hagin delegat les competències de gestió de 
impost esmentat en el CCS. L’autoliquidació es presentarà i l’ingrés de la quota es realitzarà 
en els següent terminis, comptats des de la data en què es produeixi l’acreditament del tribut:

a) Quan es tracti d’actes “intervius” el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins un 
any a sol·licitud del subjecte passiu. 

2. Els subjectes passius estan obligats a presentar l’autoliquidació referida a l’apartat anterior 
davant del SGTC, excepte quan sol·licitin que els notaris, o altres col·laboradors socials 
presentin les declaracions i realitzin el pagament del deute per compte dels obligats tributaris. 
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3. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el supòsits de noves adquisicions, quan 
els ajuntaments titulars del tribut hagin delegat  les competències  de llur gestió en el CCS, 
s’exigirà per autoliquidació que s’haurà de formalitzar en les oficines del SGTC, l’import de la 
qual s’haurà d’ingressar en el mateix moment de la presentació, requisits aquests 
imprescindibles per  la matriculació del vehicle, segons s’estableix al Reglament general de 
vehicles.

4. A més dels impostos a què es refereixen els apartats 1 i 3 del present article, s’exigiran per 
autoliquidació altres tributs, quan així ho hagin establert les ordenances fiscals municipals. 

5. En la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments d’interès general, s’estableix el règim de autoliquidació per a 
cada tipus de subministrament. L’autoliquidació esmentada tindrà periodicitat trimestral i 
comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural que es refereixin. 
L’ingrés de la quota s’haurà de realitzar abans de que acabi el termini de presentació de les 
autoliquidacions. 

6. Vençuts els terminis d’ingrés, en període voluntari, establerts als apartats anteriors d’aquest 
article, sense que s‘hagués ingressat la quota resultant de l’autoliquidació, la seva exacció es 
durà a terme en període executiu. 

7. La falta de presentació d’autoliquidacions en els terminis i condicions legalment establerts 
comportarà l’inici del procediment de comprovació limitada si els elements  per a la pràctica 
de la liquidació figuren en el SGTC o el procediment inspector si els elements han d’ésser 
aportats pel subjecte passiu i, en el seu cas, la imposició de sancions, conforme el que preveu 
la Llei general tributària. 

8. Quan la normativa dels tributs la gestió dels quals hagi estat delegada en el CCS exigeixi 
la presentació de declaracions o autoliquidacions per part de l’obligat tributari, el cap del SGTC 
podrà efectuar requeriments perquè aquest aclareixi o justifiqui les dades que hi hagi fet 
constar, iniciant el procediment de verificació de dades regulat als articles 131 a 133 de la Llei 
general tributària. La verificació de dades no impedirà la comprovació posterior de l’objecte 
d’aquesta.

9. El cap del SGTC podrà iniciar i resoldre el procediment de comprovació limitada regulat als 
articles 136 a 140 de la Llei general tributària i les normes que la desenvolupen per comprovar 
els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de 
l’obligació tributària en relació amb qualsevol dels tributs la gestió dels quals hagi estat 
delegada en el CCS Entre altres supòsits, es podrà iniciar aquest procediment quan el SGTC 
tingui constància de la realització del fet imposable i l’obligat tributari no hagi presentat cap 
declaració o autoliquidació, o bé si les ha presentat i es considera que cal comprovar tots o 
alguns elements de l’obligació tributària.
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Secció 3ª. Notificacions administratives 

Article 24. Notificació de les liquidacions de venciment singular 

1. La notificació es practicarà de conformitat amb allò que disposa l’article 42 de la Llei 
39/2015, amb les especialitats que es regulin a la present ordenança. 

2. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització per a 
utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui possible es 
notificarà personalment al presentador de la sol·licitud. 

3. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat anterior s’expedirà un     
document de notificació en què hauran de constar: 

a) Identificació de l’obligat tributari 

b) Els elements essencials de la liquidació determinants de la quantia del deute tributari 

c) Els mitjans d’impugnació, terminis d’interposició de recursos, lloc on es poden presentar 
(ajuntament titular o oficina del SGTC i òrgan davant del qual es poden interposar els recursos. 

d) Els llocs, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari 

4. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, 
així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 

5. La notificació es practicarà al domicili o lloc assenyalat per l’interessat o el seu representant. 
Quan això no fos possible, i en tot cas en el seu defecte, al domicili fiscal o a qualsevol lloc 
adequat a l’efecte. Amb caràcter general, es realitzaran dos intents de notificació, però serà 
suficient un sol intent quan el destinatari consti com desconegut en el domicili designat. 

6. Quan no sigui possible efectuar la notificació a l’obligat tributari o al seu representant per 
causes no imputables al CCS, així es farà constar a l’expedient. En aquest supòsit, es citarà 
a l’obligat tributari o al seu representant per ésser notificats per compareixença, en el termini 
de 15 dies naturals, mitjançant anuncis que han de contenir la indicació de notificacions 
pendents, l’òrgan competent de la tramitació i el lloc i terminis per a comparèixer per a ésser 
notificat, de conformitat amb allò que es disposa a la Llei general tributària. Quan l’inici d’un 
procediment o qualsevol dels seus tràmits s’entenguin notificats per no haver comparegut 
l’obligat tributari o el seu representant, se’l donarà per notificat de les successives actuacions 
i diligències d’aquest procediment. Tanmateix, les liquidacions que es dictin en el procediment 
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i els acords d’alienació dels béns embargats hauran de ser notificats d’acord amb el que 
s’estableix en aquesta secció. 

7. La competència per notificar els actes de liquidació recau en el cap del SGTC. 

Article 25. Notificació de les liquidacions per tributs de venciment periòdic 

1. En els tributs de venciment periòdic per rebut, una vegada s’hagi notificat al subjecte passiu 
la liquidació corresponent a l’alta al registre corresponent, padró o matrícula, es podran 
notificar col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho 
adverteixin. 

2. L’exposició pública dels padrons regulada a l’article 19 de la present ordenança constitueix 
el mitjà pel qual el CCS realitzarà la notificació col·lectiva de les liquidacions corresponents.  

Article 26. Publicació al Butlletí Oficial de la Província i altres publicacions reglamentàries 

1. La notificació col·lectiva dels tributs de cobrament periòdic s’efectuarà mitjançant la inserció 
del corresponent anunci d’exposició pública de padrons al BOP.

2. En els supòsits de publicacions d’actes que continguin elements comuns, es publicaran de 
forma conjunta els aspectes coincidents, i s’especificaran només els aspectes individuals de 
cada acte. 

3. Les notificacions anteriors es publicaran, així mateix, a les oficines dels ajuntaments 
afectats i a la seu electrònica del SGTC. 

4. Si el segon intent de notificació al qual es refereix el punt 5 de l’article anterior resulta 
infructuós, es deixarà un avís a la bústia de l’immoble assenyalat com a domicili. En aquest 
avís, es donarà a conèixer a l’interessat l’acte corresponent i la publicació mitjançant edictes 
al BOE i en el tauler d’anuncis del CCS i de l’ajuntament corresponent, si escau,  segons allò 
que estableix la normativa en aquesta matèria, per tal de ser notificat mitjançant 
compareixença. 

5. Aquesta compareixença s’haurà de produir en el termini de quinze dies comptats a partir 
del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Si l’interessat no compareix un cop 
transcorregut aquest termini, la notificació s’entendrà efectuada des del dia següent al 
venciment del termini per comparèixer.

6. Si el darrer domicili conegut radica fora de l’Estat espanyol, un cop intentada la notificació 
es publicarà un edicte en el BOE i en el tauler d’anuncis del CCS, per tal de ser notificat 
mitjançant compareixença, de la mateixa manera que es detalla en el punt anterior, i es podran 
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exposar els anuncis esmentats en el punt anterior en el consolat o secció consular de 
l’ambaixada corresponent.

7. Pel que fa a les actuacions realitzades d’acord amb allò que s’ha assenyalat anteriorment, 
hauran de constar a l’expedient, així com qualsevol circumstància que hagués impedit 
l’entrega en el domicili designat per a la notificació.

8. El procediment de notificació regulat en aquest article s’aplicarà a la resta d’actes de gestió 
tributària i gestió recaptatòria la notificació personal dels quals hagi estat infructuosa.

Secció 4ª. Concessió de beneficis fiscals 

Article 27. Sol·licitud 

1. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter 
pregat, per la qual cosa els interessats hauran de sol·licitar-los mitjançant instància dirigida al 
cap del SGTC o a l’alcalde, acompanyada de la documentació requerida en la normativa 
reguladora del benefici sol·licitat. 

2. La sol·licitud es formularà de la manera i en el termini fixats legalment o en les ordenances 
fiscals corresponents. 

3. El SGTC establirà el procediment per a verificar que es produeix la caducitat dels beneficis 
fiscals quan hagi vençut el termini per gaudir-ne. 

Article 28.Tramitació 

1. Correspon al cap del SGTC la concessió o denegació de beneficis fiscals quan aquestes 
facultats hagin estat delegades per l’ajuntament titular del tribut. 

2. La concessió o denegació de beneficis fiscals subjecte al principi de reserva de llei, 
s’ajustarà a les previsions contingudes a les ordenances municipals. En el seu defecte, amb 
caràcter general, l’obtenció de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa 
començaran a tenir efecte des del període impositiu següent al de la data en què es formuli la 
corresponent sol·licitud. No obstant això, es podran aplicar en el mateix exercici en què es 
sol·liciten sempre que aquesta es formuli abans que la liquidació/rebut de padró hagin quedat 
consentits i ferms, i concorrin en la data de la meritació els requisits necessaris per al 
gaudiment del benefici fiscal. 

3. Amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici fiscal, sempre que calgui 
conèixer dades sobre el destí de l’objecte tributari o altres elements amb transcendència 
tributària, es demanarà informe a l’Ajuntament. 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació 252de15b2d3d4189995c3298fa52e07f001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



4. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el 
termini de sis 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. 

5. La concessió o denegació de beneficis fiscals correspondrà a l'òrgan competent de cada 
ajuntament, llevat del supòsit en què s’hagin delegat les facultats al CCS; en aquest cas la 
resolució correspondrà al cap del SGTC. Tot i això, l’entitat comarcal podrà sol·licitar a 
l'ajuntament els informes que siguin necessaris per tal d’emetre aquestes resolucions.

5. Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici, s’aplicaran en el moment de 
practicar la liquidació, sempre que el SGTC disposi de la informació acreditativa dels requisits 
exigits per al seu gaudiment. 

Secció 5ª. Procediment de revisió 

Article 29. Normes generals 

1. La revisió i la declaració de nul·litat dels actes dictats en matèria de gestió tributària i 
recaptadora es portaran a terme de conformitat amb el que disposa la normativa vigent. 

2. Els actes administratius confirmats per sentència judicial ferma no seran en cap cas 
revisables. 

3. La rectificació d’errors materials i de fet es durà a terme de conformitat amb allò establert a 
l’article 220 de la Llei general tributària. 

Article 30. Recurs de reposició 

1. Contra els actes d’aplicació i efectivitat dels ingressos de dret públic gestionats pel CCS, 
actuant com a ens delegat dels ajuntaments, només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant l’òrgan que hagi dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de la data en què 
s’entengui produïda la notificació d’aquell. 

2. La provisió de constrenyiment i l’autorització de subhasta podran ser impugnades 
mitjançant el corresponent recurs de reposició davant la tresorera. 

3. Contra els actes administratius d’aprovació de padrons, o de les liquidacions incorporades, 
es pot interposar recurs de reposició davant del cap del SGTC en el termini d’un mes, comptat 
des del dia següent al de la finalització del període d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
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4. El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no ha estat resolt i notificat en el termini d’un 
mes comptat des de la data d’interposició. 

5. 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’òrgan competent 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 aquesta llei per a la resolució de les reclamacions economicoadministratives. 

Article 31. Recurs contenciós administratiu i reclamació economicoadministrativa 

1. De conformitat amb la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del tribunal competent en els següents casos:

a) Contra els actes de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos locals de dret públic, en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà que s’entengui produïda la notificació; llevat 
que sigui procedent, amb caràcter previ, la reclamació econòmica administrativa. 

b) Contra la resolució que desestima el recurs de reposició, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà que s’hagi produït la notificació de la resolució expressa o de sis 
mesos a comptar des de l’endemà que es produeixi la desestimació per efectes del silenci 
administratiu 

c) Contra els actes d’aprovació o de modificació de les ordenances fiscals, en el termini de 
dos mesos comptats des de la data de publicació de la seva aprovació definitiva contra la 
inactivitat de l’Administració, en el termini de dos mesos comptats des de la data en què es 
compleixi el termini de tres mesos des de la petició d’execució sense que l’administració hagi 
respost 

2. El termini per interposar reclamació economicoadministrativa serà d’un mes comptat des 
de l’endemà que s’entengui produïda la notificació o que s’entengui desestimat el recurs de 
reposició per silenci administratiu, llevat que la norma aplicable fixi un altre termini. 

Article 32. Revisió d’ofici 

1. El Ple del CCS podrà declarar, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya, la nul·litat dels actes dictats pel SGTC en els quals concorrin motius 
de nul·litat de ple dret, en els termes establerts a l’article 217 de la Llei general tributària. 

2. El procediment de nul·litat a què es refereix l’apartat anterior podrà iniciar-se: 
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a) Per acord de l’òrgan que hagi dictat l’acte .

b) A instància de l’interessat. En el procediment s’haurà de concedir audiència a l’interessat i 
s’escoltarà a aquells a favor dels quals va reconèixer drets l’acte que es pretén anul·lar. 

3. El termini màxim per notificar resolució expressa serà d’un any a comptar des que 
l’interessat presenti la sol·licitud corresponent o des que es notifiqui a l’interessat l’acord d’inici 
del procediment d’ofici. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat resolució 
expressa produirà els següents efectes: 

a) En els procediments iniciats d’ofici, la caducitat del procediment. 

b) en els procediments iniciats a instància de l’interessat, es produirà la desestimació per 
silenci administratiu.

Article 33. Declaració de lesivitat 

1. En els casos diferents als que es regulen a l’article anterior i als quals es refereix l’article 
220 de la Llei general tributària (en matèria de rectificació d’errors), el CCS només podrà 
anul·lar els seus actes declaratius de drets si els declara lesius per a l’interès públic. 

2. La declaració de lesivitat correspon al Ple del CCS.

3. La declaració de lesivitat exigirà la prèvia audiència de totes les persones que constin com 
a interessats en el procediment. 

4. En el termini de dos mesos des del dia següent a la declaració de lesivitat, s’haurà 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu. 

5. La declaració de lesivitat no es podrà adoptar una vegada hagi transcorregut el termini de 
quatre anys des que es va notificar l’acte administratiu. 

6. Transcorregut el termini de tres mesos des de l’inici de procediment sense haver declarat 
la lesivitat de l’acte, se’n produirà la caducitat. 

Article 34. Revocació d’actes i rectificació d’errors 

1. El CCS podrà revocar els seus actes, en benefici dels interessats quan s’estimi que 
infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació 
jurídica particular posin de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació 
del procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
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2. La revocació s’iniciarà sempre d’ofici i serà possible mentre no hagi transcorregut el termini 
de prescripció. En l’expedient, s’haurà de donar audiència als interessats i s’hi haurà d’incloure 
informe d’Assessoria Jurídica sobre la procedència de la revocació. El termini màxim per a 
notificar resolució expressa serà de sis mesos comptats des de la notificació de l’acord d’inici 
del procediment. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució, es produirà 
la caducitat del procediment 

3. Es rectificaran en qualsevol moment, d’ofici o a instància de l’interessat, els errors materials, 
de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar 
l’acte objecte de rectificació. 

Tramitat l’expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el SGTC 
formularà proposta d’acord rectificador, que haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va 
dictar l’acte objecte de rectificació. El termini màxim per notificar resolució expressa és de sis 
mesos comptats des que es presenti la sol·licitud corresponent o des que s’hagi notificat 
l’acord d’inici d’ofici del procediment. Transcorregut aquest termini sense haver notificat la 
resolució expressa es produirà la caducitat del procediment, si aquest s’hagués iniciat d’ofici, 
o la desestimació per silenci administratiu, si s’hagués iniciat a instància de l’interessat. Les 
resolucions que es dictin en aquest procediment són susceptibles de recurs de reposició i 
reclamació economicoadministrativa. 

Secció 6ª. Suspensió del procediment 

Article 35. Suspensió per interposició de recursos 

1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la quantitat 
exigida; això no obstant, la interposició del recurs no atura l’acció administrativa per al 
cobrament llevat que l’interessat sol·liciti la suspensió del procediment, supòsit en què serà 
indispensable aportar una garantia que cobreixi el total del deute. 

2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l’òrgan competent per resoldre el recurs podrà 
suspendre l’execució de l’acte recorregut, d’ofici o a sol·licitud del recurrent, quan concorri 
alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que l’execució pugui causar perjudicis d’impossible o difícil reparació 

b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nul·litat de ple dret 

3. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit 
desestimatori es notificarà a l’interessat concedint-li termini per pagar en període voluntari, en 
els termes següents: Si la resolució es notifica entre els dies 1 i 15 del mes, el deute es podrà 
satisfer fins el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior. Si la resolució es notifica 
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entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà satisfer fins el dia 5 del segon mes 
posterior, o l'immediat hàbil posterior. 

4. Quan de la resolució del recurs es derivi l’obligació de modificar la liquidació, el deute 
resultant podrà ser abonat en els mateixos terminis establerts en el punt anterior. 

5. Quan el SGTC tingui coneixement de la desestimació d’un recurs contenciós administratiu 
interposat contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de 
notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora acreditats 
en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament, determinat segons el 
previst al punt 3. Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar 
les actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del deute 
suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió. 

6. Quan l’execució de l’acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, el 
SGTC no iniciaran o, si s’escau, no continuaran les actuacions del procediment de 
constrenyiment mentre no finalitzi el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, 
sempre que la vigència i eficàcia de la garantia  aportada es mantingui fins llavors. Si durant 
aquest termini l’interessat comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició 
de suspensió i oferiment de garantia per garantir el pagament del deute, es mantindrà la 
paralització del procediment mentre conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada 
en via administrativa. El procediment es continuarà o suspendrà a resultes de la decisió que 
adopti l’òrgan judicial. 

7. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només elements tributaris 
clarament individualitzables, la incidència dels quals en la determinació del deute tributari 
resulti quantificable. En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute 
suspès. 

8 La suspensió meritarà l'interès legal del diner si s'ha aportat garantia consistent en aval 
solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, o mitjançant un certificat 
d’assegurança de caució; en cas contrari, es meritarà l’interès de demora.

Article 36. Suspensió per ajornament o fraccionament 

1. Quan s’hagués sol·licitat i s’hagi concedit l’ajornament o fraccionament dins del període 
voluntari de pagament, no s’expedirà provisió de constrenyiment. Tampoc s’expedirà la 
provisió esmentada malgrat que, un cop finalitzat aquest termini, la sol·licitud estigui pendent 
de resolució. 

2. Quan es sol·liciti l’ajornament d’un deute sotmès a un procediment de constrenyiment, el 
procediment es podrà suspendre fins que l’òrgan competent dicti la resolució corresponent, 
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sense que pugui excedir d’un mes el període de suspensió. A aquests efectes, caldrà que es 
justifiqui la proposta de suspensió. 

Article 37. Suspensió per terceria de domini 

Serà causa de suspensió del procediment de constrenyiment sobre els béns o els drets 
controvertits, la interposició de terceria de domini. Aquesta suspensió serà acordada pel cap 
del SGTC, una vegada s’hagin adoptat les mesures d’assegurament que corresponguin, 
segons el que disposa el Reglament general de recaptació, i vistos els documents originals 
en què el tercerista fonamenti el seu dret. 

Article 38. Paralització del procediment 

1. Es paralitzaran les actuacions del procediment, sense necessitat de garantia, quan 
l’interessat ho sol·liciti si demostra l’existència d’alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que ha existit error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.

b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat, suspès o ajornat. 

2. Quan concorrin circumstàncies excepcionals diferents de les previstes a l’apartat anterior, 
el  cap del SGTC podrà formular proposta justificada de paralització del procediment, que 
haurà de ser autoritzada per la tresorera. 

3. Els expedients afectats per la paralització del procediment s’hauran de resoldre en el termini 
més breu possible. 

4. L’execució de les sancions quedarà automàticament suspesa en període voluntari quan 
s’interposi recurs o reclamació administrativa, sense necessitat d’aportar garanties fins que 
siguin fermes en via administrativa. 

Article 39. Alienació de béns i drets embargats 

1. No es podran alienar els béns i drets embargats en el curs del procediment de 
constrenyiment fins que la liquidació del deute tributari executat sigui ferma, en via 
administrativa i judicial. Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquest deure, es controlarà 
informàticament la situació de no fermesa del deute en tots els supòsits en què ha estat 
impugnat. En tot cas, abans de procedir a la preparació de l’expedient d’alienació dels béns 
caldrà comprovar que no hi ha recurs (administratiu o contenciós) pendent. 
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2. Es fa excepció del que s’ha previst al punt anterior en els supòsits de força major, béns 
peribles, béns en què existeixi un risc de pèrdua imminent de valor o quan el contribuent 
sol·liciti de forma expressa la seva alienació. 

Article 40. Garanties 

1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la següent quantia:

a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, la suma del principal (quota 
inicialment liquidada) més els interessos de demora 

b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total existent en 
el moment de sol·licitar la suspensió (principal+recàrrec+interessos de demora acreditats) 
més els interessos que es puguin generar fins la data de pagament 

2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica podran consistir en 
qualsevol dels següents mitjans: 

a)  Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Tresoreria del CCS.

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia recíproca 
o certificat d’assegurança de caució.

c) Per a deutes inferiors a 600 euros, fiança personal i solidària prestada per dos contribuents 
de la localitat de reconeguda solvència. 

d) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la 
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en aquest cas 
haurà de ser valorada per la Intervenció. 

3. En casos molt qualificats i excepcionals podrà acordar-se, a instància de part, la suspensió 
del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el recurrent al·legui i justifiqui la 
impossibilitat de prestar-la. 

4. Pel que fa a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i 
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 87 d’aquesta ordenança. 

Article 41. Concurrència de procediments 

En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i 
procediments d’execució o concursals universals, judicials i no judicials, l’òrgan competent 
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sol·licitarà als òrgans judicials informació sobre els procediments que puguin afectar els drets 
de la hisenda municipal. Es podran embargar preventivament els béns amb anterioritat a la 
suspensió del procediment. 

Secció 7ª. Devolució d’ingressos 

Article 42. Iniciació 

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. La sol·licitud es 
formularà per escrit a qualsevol de les oficines del SGTC. 

2. No obstant el que es disposa al punt anterior, podrà acordar-se d’ofici la devolució en els 
supòsits següents: 

a) Quan després d’haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta sigui anul·lada per 
qualsevol dels motius i els procediments regulats a la Secció 5ª d’aquest Capítol. 

b) Quan s’hagi produït i comprovat una duplicitat en el pagament 

3. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà sol·licitar a les oficines del 
SGTC aportant els documents originals acreditatius del pagament o en el seu defecte informe 
del cap del SGTC que acrediti aquest extrem. La devolució, si escau, s’ordenarà de mitjançant 
transferència al compte bancari designat per l’interessat. 

4. Sense perjudici del previst amb caràcter general a l’apartat anterior, quan consti a la base 
de dades del SGTC de manera fefaent l’ingrés i la no devolució, es podrà autoritzar la 
devolució sense que calgui aportar els documents originals. 

Article 43. Col·laboració d’altres administracions 

1. Quan la devolució que es sol·licita faci referència a un tribut que fou gestionat per una altra 
administració, caldrà acreditar que, amb anterioritat, no s’ha procedit a la seva devolució; a 
aquest fi, es sol·licitaran els antecedents necessaris. 

2. Si la resolució de l’expedient exigís la prèvia resolució de la reclamació interposada contra 
una liquidació resultant d’elements tributaris fixats per una altra administració, el SGTC 
efectuarà la remissió de la documentació que consideri suficient a l’òrgan competent, de la 
qual cosa es donarà coneixement a l’interessat. 

Article 44. Tramitació de l’expedient 
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1. Quan el dret a la devolució neix com a conseqüència de la resolució d’un recurs o de 
l’anul·lació o revisió d’actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d’aquell dret 
correspon al mateix òrgan que ha aprovat l’acte administratiu que l’origina. 

2. En els supòsits de pagaments duplicats, el SGTC emetrà una resolució conjunta mensual 
a l’efecte que siguin aprovades les corresponents devolucions. 

3.  L’expedient administratiu de devolució d’ingressos indeguts el tramitarà el SGTC.

4. Totes les devolucions aprovades es marcaran informàticament i integraran l’expedient 
periòdic col·lectiu per fer efectius els pagaments. El pagament s’efectuarà, mitjançant 
transferència bancària al compte designat per l’interessat. 

5. Per a determinar les quanties que hauran de retornar-se o reintegrar-se a l’interessat, en 
compliment del que prescriu la Llei general tributària, es tindrà en compte el previst als articles 
següents. 

Article 45. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa tributària 

1. Quan es dicti acte administratiu d’anul·lació, total o parcial, d’una liquidació que havia estat 
ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre interessos de demora. La 
base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; consegüentment, en supòsits 
d’anul·lació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la part de 
liquidació anul·lada. 

2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des del dia 
en què es va fer l’ingrés fins la data en què s’ordena el pagament d’acord amb el que preveu 
l’article 32.2 de la Llei general tributària. 

3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data de la 
proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la devolució. 

4. L’interès per demora aplicable serà el resultant d’aplicar l’interès legal del diner vigent durant 
el període en que resulti exigible, incrementat en un 25%, excepte que la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent, de conformitat amb allò que disposa l’article 
26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués modificat caldrà periodificar i 
aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de demora fixat per a l’exercici per la Llei de 
pressupostos de l’Estat. 

5. Quan es tracti de pagaments duplicats o excessius, la devolució dels quals no ha estat 
sol·licitada pels interessats, des del SGTC es farà la proposta de pagament de la quantia 
indegudament ingressada i s’expedirà simultàniament comunicació a l’interessat perquè 
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assenyali un compte bancari on efectuar la transferència. Si la devolució és sol·licitada pels 
interessats es tramitarà segons el que determina l’article anterior. 

Article 46. Devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària 

Per a la devolució d’ingressos indeguts de naturalesa no tributària, resultarà d’aplicació el que 
està previst en l’article anterior, en virtut del que estableix l’article 10 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

Article 47. Devolució d’ingressos deguts 

1. Quan s’hagi de retornar a l’interessat una quantitat corresponent a un pagament que 
inicialment es va fer degudament, no s’abonaran interessos de demora, excepte que sigui 
d’aplicació el que s’estableix en el paràgraf 2 següent . De manera indicativa, s’assenyalen 
els casos següents: 

a) Devolucions parcials de la quota satisfeta pels impostos que tinguin establert el prorrateig 
de les quotes anuals. 

b) Devolucions originades per la concessió de beneficis fiscals de caràcter pregat, quan s’hagi 
ingressat la quota. 

2. La resolució que reconegui el dret a la devolució s’emetrà en el termini de sis mesos. 
Transcorregut el termini fixat en les normes reguladores de cada tribut i, en tot cas, el termini 
de sis mesos, sense que s’hagués ordenat el pagament de la devolució per causa imputable 
al SGTC, procedirà l’abonament de l’interès regulat en l’article 26 de la LGT, sense necessitat 
que l’obligat ho sol·liciti. A aquests efectes, l’interès de demora s’acreditarà des de la 
finalització del termini esmentat fins a la data d’ordenació del pagament de la devolució.     

3. En els supòsits d’autoliquidacions no assistides pel SGTC que comporti un ingrés d’un 
import excessiu, s’ordenarà d’ofici la devolució corresponent. Sempre que l’expedient es 
resolgui en el termini fixat en el punt anterior, no s’abonaran interessos de demora. 

Article 48. Devolució dels recàrrecs indegudament ingressats 

1. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec del període executiu, bé perquè 
s’ha anul·lat la liquidació de la quota o bé perquè no era procedent exigir el recàrrec, es 
liquidaran interessos de demora sobre la quantia a tornar. 

2. Quan es declari improcedent la liquidació del recàrrec provincial sobre l’IAE i s’hagi de 
procedir a la seva devolució, es liquidaran interessos de demora sobre l’import a tornar. La 
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devolució la realitzarà el SGTC per compte de la Diputació; consegüentment, el seu import 
serà compensat en la primera liquidació d’ingressos que s’hagi de transferir.

Article 49. Reemborsament del cost de les garanties 

1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre un 
procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o judicial, 
s’iniciaran a instància de l’interessat. 

Juntament amb el reintegrament del cost de les garanties, també s’abonarà l’interès legal 
vigent al llarg del període en què hagin estat dipositades. 

2. A efectes de poder resoldre les sol·licituds formulades i, si escau, reintegrar els cost de les 
garanties, l’interessat haurà de facilitar les següents dades: 

a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número d’identificació 
fiscal i domicili de l’interessat. 

b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o parcialment 
l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així com testimoni o 
certificació acreditativa de la fermesa d’aquella. 

c) Import al qual va ascendir el cost de les garanties el reintegrament de les quals es sol·licita, 
aportant com a documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o 
societats de garantia recíproca, certificació de l’entitat avaladora de les comissions 
efectivament percebudes per la formalització i el manteniment de l’aval. 

d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament, podent 
optar per:

- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades identificatives de l’ 
entitat de crèdit  o bancària. 

- Compensació en els termes previstos en el Reglament general de recaptació. 

3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no portés adjunta la documentació 
necessària, es requerirà l’interessat perquè ho esmeni en un termini de deu dies. 

4. Quan la proposta de resolució estableixi una quantia a pagar diferent a la sol·licitada per 
l’interessat, se li haurà de concedir audiència. 
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5. Vistes les possibles al·legacions i comprovat que els beneficiaris no són deutors a la 
hisenda municipal per deutes en període executiu, El SGTC dictarà el corresponent acord 
administratiu, a partir de la proposta formulada pel servei competent, segons la matèria 
objecte del recurs. Si es comprova l’existència de deutes en període executiu del titular del 
dret de reintegrament, es procedirà a la compensació d’ofici o a l’embargament del dret al 
reintegrament reconegut al contribuent. 

6. A efectes de llur reemborsament, el cost de les garanties es determinarà de la següent 
forma: 

a) En els avals, per les quantitats efectivament satisfetes a l’entitat de crèdit en concepte de 
comissions i despeses per formalització, manteniment i cancel·lació de l’aval, acreditades fins 
als trenta dies següents a la notificació a l’interessat de la corresponent resolució i sentència. 

b) En les hipoteques i penyora pels següents conceptes: 

-  Despeses derivades de la intervenció de fedatari públic 

-  Despeses registrals 

- Impostos derivats directament de la constitució de la garantia i, si s’escau, de la cancel·lació 

-  Despeses derivades de la taxació o valoració dels béns oferts en garantia 

c) En els dipòsits en diner efectiu constituïts d’acord amb la normativa aplicable, s’abonarà 
l’interès legal corresponent a les quantitats dipositades fins als trenta dies següents a la 
notificació a l’interessat de la corresponent resolució o sentència. 

d) Quan el SGTC o els tribunals haguessin acceptat garanties diferents de les anteriors, 
s’admetrà el reemborsament d’aquestes, limitat exclusivament, a les costes acreditades en 
què s’hagués incorregut de manera directa per la seva formalització, manteniment 
cancel·lació. 

Article 50. Repercussió de la despesa 

1. Ultimat el procediment administratiu de constrenyiment, les costes del procediment executiu 
per baixes acordades per l’ens creditor seran a càrrec seu. 

2. Els pagaments realitzats pel CCS pels conceptes de devolució d’ingressos i d’indemnització 
per costes de les garanties es faran per compte dels ajuntaments titulars dels crèdits amb 
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relació a la quota. La resta de conceptes que integri la devolució seran a càrrec del CCS, 
excepte que el Conveni de delegació disposi una altra cosa. Així mateix, seran per compte del 
CCS els imports que s’hagin de satisfer als contribuents en concepte de costes dels 
procediments judicials, en els següents casos:

a) Procediments judicials en matèria de multes imposades pels ajuntaments.

b) Accions civils en defensa del crèdit, exercitades per CCS  prèvia consulta a l’ens creditor, i 
terceries judicials.

c) Recursos d’apel·lació i cassació ordinària i per unificació de doctrina. En aquests casos es 
comunicarà a l’ens creditor la substanciació del procediment corresponent. Seran a càrrec del 
CCS, en tot cas, el pagament dels imports que es satisfacin als contribuents en concepte de 
costes dels procediments contenciosos administratius tramitats en primera instància llevat 
dels de multes municipals  i dels recursos de cassació en interès de la Llei. 

3. Les quantitats que hagin de ser abonades, si escau, per l’ens creditor per qualsevol dels 
conceptes indicats en els apartats anteriors, seran satisfetes inicialment pel CCS i deduïdes 
de la transferència periòdica de fons a favor d’aquell. El seu import, degudament justificat, 
serà aplicat en el primer comunicat comptable que es trameti amb posterioritat a la 
materialització del pagament. 

Capítol II. Gestió de crèdits no tributaris 

Secció 1ª. Preus públics 

Article 51. Recaptació dels preus públics 

1. Es podran exigir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local que hagin estat sol·licitades pels interessats, sempre que concorrin les 
dues condicions següents: 

a) La recepció del servei és voluntària per a l’interessat, perquè no resulta imprescindible per 
a la seva vida privada o social.

b) El servei el presta efectivament el sector privat, dins del terme municipal propi de 
l’ajuntament que exigeix el preu. 

2. En l’àmbit i amb l’abast de la corresponent delegació, el CCS recaptarà els preus públics 
segons el que estableixen els articles següents. 

Article 52. Gestió del preus de venciment periòdic 
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1. El SGTC gestionarà els preus públics de venciment periòdic a partir de la matrícula 
d’obligats al pagament, formada sobre la base de les dades declarades per ells mateixos en 
el moment de sol·licitar la prestació de serveis. 

2. Els padrons els elaborarà el SGTC a partir de la matrícula de l’exercici anterior, incorporant-
hi les modificacions que no constitueixin alteració dels elements essencials determinants del 
deute coneguts pel SGTC i/o pels ajuntaments. A aquest efecte, les modificacions derivades 
de la variació de tarifes aprovades a la corresponent ordenança municipal reglamentàriament 
tramitada, no requeriran notificació individualitzada. 

3. Les notificacions es practicaran col·lectivament, mitjançant edictes, i es procedirà a 
l’exposició pública de la matrícula d’obligats al pagament i a la publicació de l’anunci de 
cobrament, en termes similars als regulats pels recursos tributaris. 

Secció 2ª. Multes de circulació. 

Article 53. Denúncies 

1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de 
presumptes infraccions als preceptes de la Llei  sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària  i els seus reglaments de desenvolupament es regiran  per la normativa 
legalment establerta i les Ordenances municipals que s’aprovin amb relació a aquesta matèria.   

Article 54. Suprimit

Article 55. Suprimit

Article 56. Suprimit

Article 57. Suprimit 

Article 58. Suprimit

Article 59. Suprimit

Secció 3ª. Altres crèdits 

Article 60. Altres crèdits no tributaris 

1. Quan l’Ajuntament (o ens urbanístic col·laborador) sigui titular d’altres crèdits de dret públic 
diferents dels regulats a les seccions anteriors, per al cobrament dels quals sigui d’aplicació 
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el Reglament general de recaptació, serà possible la delegació de funcions en el CCS, i el seu 
exercici concret es regularà en el conveni corresponent. 

2. L’acceptació de delegació de funcions gestores i recaptatòries serà precedida de l’examen 
de les condicions de l’exercici d’aquestes funcions i de les compensacions econòmiques, per 
a la qual cosa es requerirà que la seva avaluació sigui favorable. 

3. Contra els actes administratius del CCS d’aprovació de liquidacions per ingressos de dret 
públic no tributaris es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que hagi dictat l’acte. 

Article 61. Altres sancions no tributàries 

La gestió i recaptació d’altres sancions no tributàries s’ajustarà a la normativa sancionadora 
pròpia i a les ordenances municipals aprovades pels ajuntaments, i en el seu defecte, a allò 
que disposa el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 

Article 62. Ingressos per actuacions urbanístiques mitjançant el sistema de cooperació 

1. Els propietaris de terrenys afectats per una actuació urbanística estan obligats a sufragar 
els costos d’urbanització, raó per la qual l’Ajuntament liquidarà quotes d’urbanització, que 
podran ser recaptades pel SGTC en període voluntari i executiu quan així estigui previst en el 
Conveni. L’aprovació d’aquestes liquidacions correspon a l’ajuntament, davant qui, en el seu 
cas, es podran formular els recursos procedents. 

2. Els procediments d’execució i de constrenyiment es dirigiran contra els béns dels propietaris 
que no haguessin complert les seves obligacions. 

3. Si l’Associació de propietaris (contribuents) ho sol·licita i l’Ajuntament ho considera 
convenient, es podran exercir les facultats referides en el punt anterior a favor de l’associació 
i contra els propietaris que incompleixin els compromisos contrets amb aquesta. 

4. Quan el propietari del terreny, al qual se li exigeix el pagament d’una quota d’urbanització, 
manifesti la seva voluntat de satisfer el deute mitjançant l’entrega de la finca a l’entitat 
creditora, l’ens titular del deute valorarà l’acceptació de la parcel·la, i en cas d’acceptar-la 
quedarà ultimat el procediment executiu. En aquests casos, l’entitat creditora haurà de satisfer 
al CCS una compensació econòmica del mateix import que si la quota s’hagués cobrat en 
període voluntari. 

TÍTOL IV. RECAPTACIÓ
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Capítol I. Organització 

Article 63. Òrgans de recaptació 

1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualsevol altres de dret públic que hagi estat 
delegada en el CCS la portarà a terme el SGTC, correspondrà als òrgans i al personal que hi 
és adscrit l’exercici de competències i funcions segons el que es preveu en el seu 
organigrama. 

2. Sense perjudici de la regulació global de l’atribució de competències en el text esmentat, 
en els articles següents d’aquesta secció es descriuran els òrgans que han de portar a terme 
les actuacions de major interès per a tercers. 

Article 64. Sistema de recaptació 

1. La recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals es realitzarà en període 
voluntari a través de les entitats col·laboradores o altres mitjans tècnics, que es ressenyaran 
en el document notificació tramès al domicili del subjecte passiu; aquest document serà apte 
i suficient per a permetre l’ingrés en entitats col·laboradores o per Internet. 

2. En el cas de tributs i preus públics periòdics i quotes ordinàries periòdiques d’urbanització 
i de conservació el document del deute, informatiu, que podrà ser utilitzat com a document de 
pagament, es trametrà per correu ordinari, sense justificant de recepció, ja que no és preceptiu 
poder-ne acreditar la recepció per part del subjecte passiu. 

En el cas de quotes ordinàries d’urbanització i de conservació, la recaptació voluntària de les 
quals estigui delegada en el CCS, la notificació de la liquidació aprovada per l’ens competent, 
es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció. Si no es reben 
aquests documents, el contribuent pot acudir a l’oficina del SGTC, on se li expedirà el 
corresponent duplicat o bé a través de l’oficina virtual del SGTC amb la clau d’accés 
personalitzada, l’adreça de la qual és www.selvatributs.cat/carpeta .

3. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l’alta en el 
corresponent registre, padró o matrícula les quotes successives hauran de ser satisfetes en 
els terminis fixats en el calendari de cobrament, sense que sigui oposable a l’inici de la via de 
constrenyiment la no recepció del document de pagament. A aquest efectes, s’estendrà per 
alta en el corresponent registre la primera incorporació del propi objecte tributari. En particular 
no es consideraran altes els canvis de titularitat dels obligats tributaris. 

Article 65. Domiciliació bancària 
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1. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el document 
de pagament; alternativament, les dades del deute s’incorporaran en el suport magnètic que 
origini el corresponent càrrec bancari, i l’entitat financera haurà d’expedir i remetre el 
comprovant de càrrec al compte. 

2. El SGTC ordenarà el càrrec al compte dels obligats al pagament durant el període voluntari. 
A l’efecte d’informar els contribuents que tinguin domiciliats els seus rebuts, es podran enviar 
avisos advertint-los de la data concreta en què es farà el càrrec en compte. 

3. Si, verificat el càrrec al compte del contribuent, aquest el considerés improcedent, podrà 
ordenar-ne l’anul·lació. El SGTC facilitarà la devolució de l’ingrés en aquests supòsits. 

4. En el cas que, d’acord amb l’article 10 de la Llei d’hisendes locals i les ordenances fiscals 
municipals ho prevegin, es podrà concedir el fraccionament o ajornament  dels tributs de 
cobrament periòdic i notificació col·lectiva, en els termes previstos a l’ordenança, sense 
interessos de demora. 

La devolució d’una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de 
l’exercici en curs. Si l’incompliment del pagament per devolució bancària es produeix en la 
fracció compresa dins del període de pagament voluntari, l’obligat al pagament podrà realitzar 
el pagament del total de la quota tributària principal pel concepte corresponent, que inicialment 
havia estat fraccionada, fins el darrer dia del període de pagament voluntari esmentat. A 
aquest efecte podrà sol·licitar i obtenir un document de pagament adreçant-se a qualsevol de 
les oficines del SGTC. Si l’incompliment del pagament es produeix vençut el període de 
pagament en voluntària, s’iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment 
l’endemà de l’incompliment esmentat. 

5. De conformitat amb allò que disposa el Reglament general de recaptació, la domiciliació de 
rebuts tindrà validesa per temps indefinit, en tant no sigui anul·lada per l’interessat. Es podrà 
sol·licitar la domiciliació personalment, en les entitats bancàries col·laboradores, o en les 
oficines del SGTC. També, es podrà sol·licitar per fax o per Internet, en els termes establerts 
al títol VII d’aquesta ordenança o en qualsevol altra normativa que s’aprovi en aquesta matèria. 

6. Quan la sol·licitud de domiciliació de rebuts de cobrament periòdic s’hagi formulat i 
presentat davant qualsevol de les oficines del SGTC dins dels  vints dies següents de l’inici 
del període de cobrament en via voluntària dels tributs, tindrà efectes per a l’exercici en curs. 
Si la sol·licitud de domiciliació es presenta posteriorment als terminis assenyalats en el 
paràgraf anterior, tindrà efectes en l’exercici següent o be per als successius pagaments dins 
del mateix exercici, quan els rebuts corresponents estiguin fraccionats.      

Article 66. Entitats col·laboradores 
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1. Són col·laboradores en la recaptació les entitats de dipòsit autoritzades per a exercir 
aquesta col·laboració. 

2. L’autorització de noves entitats col·laboradores haurà de ser aprovada per la Gerència, 
previ informe de la tresorera, autorització que podrà recaure en una entitat de dipòsit o, en 
supòsits singulars, en altres tipus d’entitats o agrupacions de contribuents. 

3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores en la recaptació són les 
següents: 

a) Recepció i custòdia de fons lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de pagament 
dels crèdits municipals, sempre que s’aporti el document expedit pel CCS i el pagament tingui 
lloc en les dates reglamentades. 

b) Les entitats bancàries situaran en comptes restringits dels quals sigui titular el CCS els fons 
procedents de la recaptació.

c) Gravació puntual de les dades que permetin identificar el deute satisfet i la data de 
pagament. Transmissió diària per mitjà informàtic convingut de les dades relatives a la 
recaptació efectuada en les diferents sucursals de l’entitat bancària durant aquell dia 

d) Transferència dels fons recaptats en les dates establertes als convenis signats, en 
desenvolupament de les normes reguladores de la col·laboració per part de les entitats de 
dipòsit 

4. De conformitat amb el que preveu el Reglament general de recaptació, la col·laboració per 
part de les entitats de dipòsit serà gratuïta. 

5. Les entitats col·laboradores de la recaptació hauran d’ajustar estrictament les seves 
actuacions a les directrius contingudes a l’acord d’autorització, en el qual necessàriament 
s’haurà de preveure l’exigència de responsabilitat per al supòsit d’incompliment d’aquestes 
normes. 

6. Les entitats de dipòsit i la resta de col·laboradores no tindran en cap cas el caràcter d’òrgans 
de la recaptació local. 

Capítol II. Gestió recaptadora 

Secció 1ª. Normes comunes 

Article 67. Àmbit d’aplicació 
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1. Per realitzar els ingressos de dret públic que ha de percebre per delegació dels ajuntaments, 
el CCS té les prerrogatives establertes en les lleis generals pressupostària i tributària i en la 
normativa concordant, a l’empara del que preveuen els articles 10 i següents de la Llei general 
pressupostària. 

2. Així, les facultats i les actuacions del CCS abasten la gestió i recaptació de tributs i d’altres 
recursos de dret públic, i es poden entendre aplicables a tots ells les referències 
reglamentàries a la categoria dels tributs. 

Article 68. Obligats al pagament 

1. En primer lloc, estan obligats al pagament com a deutors, entre d’altres: 

a) els subjectes passius dels tributs, sigui com a  contribuent o substitut.

b) els successors

c) els infractors, per les sancions pecuniàries.

d) els retenidors 

2. Si els deutors, 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. 

3. Quan siguin dos o més els responsables solidaris o subsidiaris d’un mateix deute, aquest 
podrà exigir-se íntegrament a qualsevol d’ells. 

4. Els successors “mortis causa” dels obligats al pagament dels deutes enumerats en els punts 
anteriors es subrogaran en la posició de l’obligat a qui succeeixin, i respondran de les 
obligacions tributàries pendents dels causants amb les limitacions que resultin de la legislació 
civil per l’adquisició de l’herència. No obstant això, a la mort del subjecte infractor no es 
transmetran les sancions pecuniàries que li haguessin estat imposades. 

Article 69. Responsabilitat solidària i subsidiària 

1. En els supòsits de responsabilitat solidària previstos per les lleis, quan hagi transcorregut 
el període voluntari de pagament sense que el deutor principal hagi satisfet el deute, se’n 
podrà reclamar als responsables solidaris el pagament. 
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2. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 

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

b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 
tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 

c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per 
les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

3. Igualment, també seran responsables solidaris del pagament del deute tributari pendent, 
fins l’import del valor dels béns o drets que s’haguessin pogut embargar o alienar, les següents 
persones i entitats: 

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

b) Les que, per culpa o negligència, incompleixin les ordres d’embargament. 

c) Les que, amb coneixement de l’embargament, la mesura cautelar o la constitució de la 
garantia, col·laborin o consentin  en l’aixecament dels béns o drets embargats o d’aquells béns 
o drets sobre els que s’hagués constituït la mesura cautelar o la garantia. 

d) Les persones o entitats dipositàries dels béns del deutor que, un cop rebuda la notificació 
de l’embargament, col·laborin o consentin en l’aixecament d’aquests. 

4. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de dret de les 
persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents: 

a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les 
sanciones. 

b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es 
trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu 
pagament o haguessin adoptat acords o pres mesures causants de la manca de pagament. 

c) Els adquirents de béns afectes per llei al pagament del deute tributari. 
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5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a 
la Llei general tributària. 

Article 70. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària i subsidiària 

1. La responsabilitat podrà ser declarada en qualsevol moment posterior a la pràctica de la 
liquidació o la presentació de l’autoliquidació, llevat que la llei disposi altra cosa. Correspon al 
cap del SGTC la competència per declarar la responsabilitat tributària. 

2. L’inici del període d’audiència previ a la declaració de responsabilitat es notificarà al 
responsable, a fi que, en el termini de quinze dies, els interessats puguin al·legar i presentar 
les proves que estimin pertinents. El tràmit d’audiència previ als responsables no exclou el 
dret que també tenen a formular, amb anterioritat al tràmit esmentat, les al·legacions que 
considerin necessàries. 

3. Vistes les al·legacions presentades (si n’hi ha) i si el deute no ha estat satisfet, es dictarà  
acte administratiu de derivació de responsabilitat, en el qual se’n determinarà l’abast. Aquest 
acte serà notificat al responsable amb l’expressió de: 

a) Text íntegre de l’acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del supòsit de fet 
habilitant i les liquidacions a les que abasta.

b) Mitjans d’impugnació que puguin ser exercitats contra aquest acte, òrgan davant el qual 
haguessin de presentar-se i termini per interposar-los. 

c) Lloc, termini i forma en què haurà de ser satisfet l’ import exigit al responsable. 

4. Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulin d’acord amb el que 
preveu l’apartat anterior no es revisaran les liquidacions fermes, només es podrà revisar 
l’import de l’obligació del responsable. 

5. El responsable haurà de pagar en els terminis previstos a l’article 75.4 de la present 
ordenança. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s’exigirà en via de 
constrenyiment, junt amb els recàrrecs executius. 

6. Si la responsabilitat solidària s’ha declarat i notificat al responsable amb anterioritat al 
venciment del període voluntari de pagament, se li podrà requerir el pagament del deute, un 
cop transcorregut el període esmentat. En altres casos, diferents dels referits al primer 
paràgraf d’aquest apartat, un cop transcorregut el període voluntari de pagament, l’òrgan 
competent dictarà l’acte de declaració de responsabilitat. 
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7. El qui pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques tindrà dret, 
prèvia la conformitat del titular actual, a sol·licitar del SGTC o de l’Ajuntament una certificació 
detallada dels deutes, sancions i responsabilitat tributàries derivades del seu exercici. 
L’administració tributària haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des 
de la sol·licitud. Els efectes de la certificació esmentada seran els previstos a la Llei general 
tributària. 

8. La responsabilitat subsidiària, exigeix la prèvia declaració de fallits del deutor principal i, en 
el seu cas, els responsables solidaris. En aquest cas, el cap del SGTC dictarà acte de 
declaració de responsabilitat, que es notificarà al responsable subsidiari, en els termes i amb 
els efectes establerts als apartats anteriors. 

Article 71. Successors en els deutes tributaris 

1. A la mort dels obligats tributaris, les obligacions tributàries pendents es transmetran als 
hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició 
de l’herència. Es podran transmetre els deutes acreditats en la data de mort del causant, 
encara que no estiguin liquidats. No es transmetran les sancions. 

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats 
solidàriament fins els límits següents: 

a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 

b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els 
correspongui. Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin 
beneficiàries de l’operació. Aquesta previsió també serà aplicable a qualsevol supòsit de 
cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil. 

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 
35.4 de la Llei general tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als 
destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats. 

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les 
quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles, 
fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.  
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Article 72. Procediment de recaptació davant els successors 

1. Mort qualsevol obligat al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació 
continuarà amb els seu hereus i, en el seu cas, legataris, sense més requisits que la 
constància de la mort d’aquell i la notificació als successors, com a requeriment del pagament 
del deute tributari i costes pendents del causant. Quan l’hereu al·legui haver fet ús del dret de 
deliberar, es suspendrà el procediment de recaptació fins que transcorri el termini concedit 
per això, durant el qual podrà sol·licitar del SGTC la relació dels deutes tributaris pendents del 
causant. Mentre l’herència es trobi jacent, el procediment de recaptació dels deutes tributaris 
pendents podrà continuar adreçant-se contra els béns i drets, a l’efecte del qual s’hauran 
d’entendre les actuacions amb qui ostenti la seva administració o representació. 

2. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continuarà amb els 
seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l’extinció de la personalitat jurídica. 
Dissolta i liquidada la fundació, el procediment de recaptació continuarà amb els destinataris 
dels seus béns i drets.  El SGTC podrà adreçar-se contra qualsevol dels socis, partícips, 
cotitulars o destinataris, o contra tots aquells simultània o successivament, per requerir-los el 
pagament del deute tributari i costes pendents. 

Article 73 . Domicili 

1. Excepte que una norma reguli expressament la forma de determinar el domicili fiscal, per a 
gestionar un determinat recurs, a efectes recaptatoris, el domicili serà: 

a) Per a les persones físiques, el de la seva residència habitual. Tanmateix, quan les persones 
físiques desenvolupin principalment activitats econòmiques es podrà considerar com domicili 
fiscal el lloc on estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i l’adreça de les 
activitats desenvolupades. 

b) Per a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica a què es refereix l’article 
35.4 de la LGT, el domicili fiscal serà el seu domicili social, sempre que en el estigui 
efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i l’adreça dels seus negocis. En altre 
cas, s’atendrà el lloc en el qual es porti a terme aquesta gestió o direcció. 

c) Per a les persones o entitats no residents a Espanya que operin mitjançant establiment 
permanent, s’aplicaran les regles dels apartats a) i b). 

2. Mitjançant la compareixença a les oficines del SGTC o de l’Ajuntament, el contribuent pot 
designar un altre domicili propi o del seu representant, amb el fi de rebre les notificacions 
administratives. 
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3. En tot cas els subjectes passius dels tributs municipals estan obligats a declarar les 
variacions en el seu domicili i també posar de manifest les incorreccions que poguessin 
observar en les comunicacions dirigides des del SGTC o des de l’Ajuntament. 

4. El SGTC  podrà comprovar i rectificar el domicili fiscal declarat pels obligats tributaris en 
relació als tributs la gestió dels quals li correspongui. A tals efectes podrà, entre d’altres, 
efectuar les actuacions següents: 

a) Quan conegui que el domicili declarat pel subjecte passiu davant l’AEAT és diferent del que 
consta a la seva base de dades podrà rectificar aquest últim i incorporar-lo com un element 
de gestió associat a cada contribuent, i constituirà l’adreça on remetre totes les notificacions 
derivades de la gestió recaptatòria. 

b) El SGTC podrà consultar les dades amb transcendència tributària que figuren al padró 
d’habitants, per tal de millorar la informació sobre domicilis fiscals dels obligats tributaris. 

5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb 
domicili en territori espanyol i comunicar-ho a l’Ajuntament, o al SGTC.  

Article 74. Deure de col·laboració amb l’administració tributària 

1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar al SGTC les 
dades i els antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que com a ingressos 
de dret públic aquell ha de percebre. 

2. En particular, les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, valors 
i altres béns de deutors de l’administració municipal en període executiu, estan obligats a 
informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions 
atribuïdes, s’efectuïn. 

3. El SGTC podrà sol·licitar a altres administracions les dades necessàries per identificar els 
obligats al pagament de recursos públics no tributaris, la recaptació dels quals tingui 
competència. 

4. L’incompliment de les obligacions de prestar col·laboració a què es refereix aquest article 
podrà originar la imposició de sancions, segons el que s’estableix en el títol VI d’aquesta 
ordenança. 

Secció 2ª. Particularitats de la recaptació voluntària 

Article 75. Períodes de recaptació 
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1. Els terminis d’ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació 
col·lectiva, tant per als tributs com per als preus públics, seran els determinats pel SGTC en 
el calendari de cobrament, que serà aprovat pe cap del SGTC i publicat en el BOP i exposat 
en el tauler d’anuncis del CCS i de cadascun dels ajuntaments titulars. 

2. S’informarà del calendari de cobrança pels mitjans que en cada municipi es considerin més 
idonis. A aquest efecte, el cap del SGTC en col·laboració amb l’Ajuntament proposarà la via 
millor per obtenir una divulgació general del calendari. 

3. En tot cas, el contribuent podrà consultar els períodes de cobrança a  traves de 
www.selvatributs.cat  o bé sol·licitar informació, personalment o telefònicament, al SGTC 
sobre períodes de cobrament en voluntària, els quals no podran ser inferiors a dos mesos 
naturals. 

4. El termini d’ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions de venciment singular 
serà el que consti en el document notificació dirigit al subjecte passiu, sense que pugui ser 
inferior al període establert a l’article 62.2 de la Llei general tributària, que és el següent: 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins l’immediat hàbil següent. 

5. Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els punts anteriors hauran de pagar-se 
en els terminis que determinin les normes d’acord amb les quals aquests deutes s’exigeixin. 
En el cas de no determinació de terminis, s’aplicarà el que es disposa en aquest article. 

6. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s’exigiran en via de constrenyiment i 
s’exigiran amb els recàrrecs que estableix l’article 28 de la LGT.

7. Si el venciment  de qualsevol termini coincideix amb un dissabte o un dia inhàbil, quedarà 
traslladat al primer dia hàbil següent.

Article 76. Desenvolupament del cobrament en període voluntari 

1. Amb caràcter general, el pagament s’efectuarà en entitats col·laboradores. 

2. Els mitjans de pagament admissibles son la transferència bancària a favor del CCS,  la 
targeta de crèdit; la banca electrònica. Així mateix, s’habilitaran els mecanismes de pagament 
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per Internet, així com també en caixers automàtics amb els documents proveïts de codi de 
barres, o per altres mitjans que autoritzi la Tresoreria. 

3. L’obligat al pagament de diversos deutes podrà, en realitzar el pagament en període 
voluntari, imputar-lo al que lliurement determini. 

4. En tot cas a qui ha pagat un deute se li lliurarà un justificant del pagament realitzat. 

5. S’acceptaran pagaments parcials a compte d’una liquidació que s’exigeix en període 
voluntari. 

Article 77. Conclusió del període de pagament voluntari 

1. Conclòs el període voluntari de cobrament, un cop verificat que ja s’ha processat tota la 
informació sobre cobraments corresponents al període voluntari, el SGTC expedirà les 
relacions de rebuts i liquidacions que no hagin estat satisfets en període voluntari. 

2. En la mateixa relació es farà constar les incidències de suspensió, ajornament, 
fraccionament de pagament o anul·lació. 

3. La relació de deutes no satisfets i que no estiguin afectats per alguna de les situacions del 
punt 2 servirà de fonament per a l’expedició de la provisió de constrenyiment. 

Secció 3ª. Particularitats de la recaptació executiva 

Article 78. Inici del procediment de constrenyiment 

1. El període executiu s’inicia:

a) Per als tributs de venciment periòdic i per a les liquidacions, prèviament notificades no 
ingressades al seu venciment, al dia següent al venciment del termini d’ingrés en període 
voluntari. 

b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar 
l’ingrés, al dia següent de la finalització del termini que estableixi la corresponent ordenança 
fiscal de cada tribut per a dit ingrés o, si aquest ja hagués conclòs, el dia següent a la 
presentació de l’autoliquidació. 

2. La presentació d’una sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període 
voluntari impedirà l’inici del període executiu durant la tramitació dels corresponents 
expedients. La interposició d’un recurs o reclamació en temps i forma contra una sanció 
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tributària impedirà l’inici del període executiu fins que la sanció sigui ferma en via 
administrativa i hagi finalitzat el termini per a l’ingrés voluntari del pagament. 

3. El procediment de constrenyiment s’iniciarà quan es notifiqui al deutor la provisió de 
constrenyiment. 

4. L’inici del període executiu determina el meritament dels recàrrecs del període executiu i 
dels interessos de demora, en els termes següents: 

a) Es satisfarà el recàrrec executiu del 5% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressada 
en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment. 

b) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del 
deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec abans de la finalització del termini 
previst en l’article 79.1 d’aquesta ordenança per als deutes constrets. 

c) S’aplicarà el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no concorrin les 
circumstàncies a les que es refereixen els apartats a) i b) anteriors. 

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

6. Transcorregut el termini de pagament en voluntària, els imports ingressats que no cobreixin 
la totalitat del deute tindran el caràcter d’acomptes i no paralitzaran el procediment de 
constrenyiment. El recàrrec de constrenyiment a aplicar correspondrà al legalment exigible en 
el moment de l’extinció de la totalitat del deute. 

El contingut d’aquest paràgraf no serà d’aplicació a les sol·licitud d’ajornament o 
fraccionament presentades en període executiu, a les quals serà d’aplicació l’establert a 
l’article 84 d’aquesta ordenança. 

7. El procediment tindrà caràcter exclusivament administratiu i se substanciarà de la manera 
regulada en el Reglament general de recaptació. 

8. Per raons de cost i eficàcia  i sempre que a l’ordenança fiscal aprovada per l’ajuntament 
corresponent no s’estableixi cap altra previsió, no es gestionaran rebuts i/o liquidacions amb 
una quota inferior a 10 euros.    

Article 79. Terminis d’ingrés 
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1. Un cop iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment, el pagament 
del deute tributari haurà d’efectuar-se en els terminis següents: 

a) Si la notificació de la provisió es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia vint del mateix mes, o si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat hàbil següent. 

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

2. Si l’obligat tributari no efectués el pagament dins del termini al que es refereix l’aparat 
anterior, es dictarà provisió d’embargament dels seus béns, de conformitat amb allò que 
preveu la provisió de constrenyiment. 

3. Si existissin diversos deutes d’un mateix deutor s’acumularan, i en el supòsit de realitzar-
se un pagament que no en cobreixi la totalitat, s’aplicarà als deutes més antics, antiguitat que 
es determinarà en funció de la data de venciment del període voluntari. Quan les necessitats 
del procediment ho exigeixin i  prèvia autorització del cap del SGTC, es podran segregar els 
deutes acumulats. A títol enunciatiu i amb caràcter general es podran segregar, a sol·licitud 
de la persona interessada, els deutes acumulats per concepte d’impost sobre béns immobles 
i/o vehicles de tracció mecànica respecte d’aquells béns immobles o vehicles que hagin estat 
objecte de transmissió i que s’hagi d’acreditar el seu pagament per poder efectuar canvis de 
titularitat, sempre i quan el sol·licitant acrediti la seva condició adquirent. Així mateix es podran 
segregar els rebuts de les taxes i/o preus públics per subministraments en el supòsit que els 
deutes en via de constrenyiment estiguin a nom del llogater com a subjecte passiu obligat al 
pagament i el propietari de l’immoble hagi d’acreditar el seu pagament per poder tramitar els 
canvis de titularitat necessaris davant de les empreses subministradores. En aquests casos, 
l’import del deute segregat comprendrà la quota principal, interessos de demora, recàrrecs de 
constrenyiment i costes del procediment que siguin exigibles en aquella data. Així mateix, 
prèvia sol·licitud de la persona interessada, també poden ésser objecte de segregació els 
deutes acumulats en un mateix expedient que corresponguin a ingressos de diferents ens 
creditors. 

Article 80. Provisió de constrenyiment i diligència d’embargament

1. La provisió de constrenyiment, dictada per la tresorera del CCS si aquesta entitat ha 
efectuat la recaptació en període voluntari del deute, o pel/per la tresorer/a de l’Ajuntament, 
en qualsevol altre cas, és el títol suficient que inicia el procediment de constrenyiment i té la 
mateixa força executiva que la sentència judicial per tal de procedir contra el patrimoni del 
deutor.
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2. La provisió de constrenyiment podrà ser impugnada pels motius següents:

a) Pagament o extinció del deute

b) Prescripció

c) Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació del deute, i altres causes de 
suspensió del procediment de recaptació.

d) Manca de notificació de la liquidació, o bé la seva anul·lació.

e) Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la 
identificació del deutor o del deute constret.

3. Un cop efectuat un embargament, aquest es documentarà en diligència, que es notificarà 
a la persona amb la qual es porti a terme aquesta actuació, a l’obligat tributari, i a la resta de 
persones que exigeixi la normativa d’aplicació.

4. Contra la diligència d’embargament només seran admissibles els següents motius 
d’oposició:

a) Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament

b) Manca de notificació de la provisió de constrenyiment.

c) Incompliment de les normes reguladores de l’embargament.

d) Suspensió del procediment de recaptació.

5. Contra la provisió de constrenyiment dictada per la tresorera es pot interposar recurs davant 
la mateixa, sense perjudici de la competència delegada en el cap del SGTC mitjançant 
resolució de la tresorera de data 25 de març de 2003, per a la resolució del mateix en el termini 
d’un mes des de la recepció de la notificació. Transcorregut un mes des de la seva interposició 
sense que recaigui resolució, es podrà entendre desestimat i restarà expedita la via 
contenciosa administrativa. 

6. Es desestimarà el recurs quan les al·legacions de l’interessat no estiguin fonamentades en 
algun dels motius taxats reglamentàriament per a impugnar el procediment de constrenyiment, 
sempre que no hi hagi indicis racionals de nul·litat del procediment. 

Article 81. Anuncis de subhastes i Mesa de subhasta 
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1. La tresorera del CCS acordarà la subhasta dels béns embargats que consideri suficients 
per cobrir el deute perseguit i les costes del procediment. 

L’acord de subhasta contindrà les dades identificatives del deutor i dels béns a subhastar, així 
com el tipus de subhasta dels mateixos. En l’acord constarà la durada del termini per a la 
presentació d’ofertes en els termes previstos en l’apartat segon de l’article 104 del RGR (vint 
dies naturals des de l’obertura de la subhasta). També s’indicarà que la presentació d’ofertes 
es realitzarà de forma electrònica en el Portal de Subastas de l’Agència Estatal BOE. 

L’acord de subhasta serà notificat d’acord amb el que disposa l’article 101.2 RGR.  Quan hagin 
estat practicades les notificacions, per a la celebració de la subhasta electrònica hauran de 
transcórrer, com a mínim, quinze dies. 

2. L’anunci de subhasta de béns es realitzarà a través de la publicació en el Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) i la pròpia subhasta s’obrirà en el Portal de Subastas del BOE quan hagin 
transcorregut 24 hores des de la publicació de l’anunci. 

Així mateix, el CCS publicarà l’anunci de subhasta al BOP així com a la seu electrònica del 
SGTC (www.selvatributs.cat/subhastes). 

Quan per les circumstàncies es cregui oportú, i així s’acordi per l’òrgan competent del CCS, 
es podrà anunciar la celebració de la subhasta en mitjans de comunicació de gran difusió, en 
publicacions especialitzades i en qualsevol altre mitjà adequat a l’efecte.

L’anunci de subhasta detallarà la data de la subhasta i l’òrgan de recaptació davant el qual es 
segueix el procediment, així com la direcció electrònica que correspongui a la subhasta en el 
Portal de Subastas on s’indicaran totes les dades essencials de la subhasta i dels béns objecte 
de la mateixa d’acord amb el contingut de l’article 101.4 RGR.

3. La mesa de subhasta de béns estarà integrada per la tresorera del CCS que actuarà com 
a presidenta; el cap del SGTC que actuarà com a secretari; la cap de la Unitat de Recaptació  
Executiva (URE) i l’agent de recaptació executiva responsable de l’expedient; i el secretari/a 
del CCS o persona en qui delegui, que actuaran com a vocals.

Article 82. Celebració de subhastes, venda directa i adjudicació a l’ens creditor 

1. Sense perjudici de les previsions establertes als articles 97 i següents del RGR, el 
desenvolupament de la subhasta es farà d’acord amb els criteris fixats en aquest article i que 
tot seguit es relacionen.

Per a poder realitzar una oferta a través del Portal de Subastas BOE de forma electrònica, 
qualsevol licitador, haurà de constituir un dipòsit del 5% del tipus de subhasta dels béns pels 
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quals vulgui presentar una oferta. En aquest moment s’haurà de declarar si es desitja que el 
dipòsit sigui reservat pel cas que el licitador que hagués presentat l’oferta més alta no donés 
compliment a l’obligació d’ingressar la resta del preu d’adjudicació en el termini concedit, als 
efectes de procedir conforme el que estableix l’article 103 bis i 104 bis RGR.

Finalitzat el període de presentació d’ofertes, els dipòsits no reservats de conformitat amb 
l’establert en el paràgraf anterior, quedaran disponibles pels respectius licitadors excepte per 
aquell que hagués presentat la millor oferta. 

2. L’import dels trams de licitació haurà d’adequar-se a les escales següents:

a) per a tipus de subhasta fins a 10.000 €, 100 €

b) per a tipus de subhasta de 10.000,01 € a 50.000 €, 300 €

c) per a tipus de subhasta de 50.000,01 € a 100.000 €, 500 €

d) per a tipus de subhasta superiors a 100.000,01 €, 1.000 €

3. La subhasta s’anunciarà a través de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat i s’obrirà 
quan hagin transcorregut 24 hores des de la publicació de l’anunci el qual indicarà la data 
d’inici de la subhasta.

El període de presentació d’ofertes electròniques serà de vint dies naturals des de l’obertura i 
el licitador rebrà de forma automàtica amb la presentació de l’oferta un justificant del moment 
exacte de recepció de l’oferta i de la seva quantitat. En el mateix moment l’oferta serà 
publicada al Portal de Subastas BOE i el licitador rebrà un avís en cas que la seva oferta hagi 
estat millorada. 

El tancament de la subhasta es realitzarà un cop hagin transcorregut els vint dies naturals des 
de l’obertura de la mateixa; no obstant això, l’esmentat tancament no es realitzarà fins que 
hagi transcorregut una hora des de la realització de la última oferta encara que això comporti 
l’ampliació del termini, amb un límit màxim d’ampliació de 24 hores. 

4. Finalitzada la fase de presentació d’ofertes la Mesa es reunirà en el termini màxim de quinze 
dies naturals i es procedirà a l’adjudicació dels béns o lots de conformitat amb els criteris 
establerts en l’article 104 bis RGR. Amb l’adopció dels acords que corresponguin s’entendrà 
finalitzada la subhasta i s’aixecarà acta pel secretari de la Mesa. 

4.1. Quan la Mesa hagi designat a l’adjudicatari d’acord amb el criteris del RGR, l’adjudicació 
serà notificada a l’adjudicatari instant-lo a fer efectiu el pagament de la diferència entre el preu 
total de l’adjudicació i l’import del dipòsit en els quinze dies següents a la data de la notificació 
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amb l’advertiment que si no realitza el pagament perdrà l’import del dipòsit que s’aplicarà a la 
cancel·lació dels deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en 
què pot incórrer l’adjudicatari. 

L’adjudicatari disposarà d’un termini de cinc dies des de la notificació de l’adjudicació per a 
sol·licitar, de forma expressa, l’atorgament de l’escriptura pública de venda de l’immoble i 
haurà d’efectuar, dins el mateix termini, un ingrés addicional del 5% del preu de rematada del 
bé i, amb caràcter previ a l’atorgament de l’escriptura, es remetrà l’expedient a l’òrgan amb 
funcions d’assessorament jurídic de conformitat amb el que estableix l’article 111 RGR.

4.2. En cas d’impagament de l’adjudicatari, i sempre que existeixin altres ofertes amb reserva 
de dipòsit, la Mesa podrà acordar l’adjudicació al licitador que hagués realitzat l’oferta més 
elevada d’aquells que haguessin instat la reserva del dipòsit, de conformitat amb les regles de 
l’article 103 bis i 104 bis del RGR. 

4.3. En cas que l’adjudicatari realitzi el pagament de l’import de la rematada se li entregarà, 
excepte en els casos en què hagin optat per l’atorgament de l’escriptura pública de venda de 
conformitat amb el previst en l’article 111 RGR, certificació de l’acta d’adjudicació dels béns 
segons l’establert en la lletra i) de l’article 104 bis RGR i que constitueix un document públic 
de venda a tots els efectes. Tanmateix s’expedirà un manament de cancel·lació de càrregues 
posteriors. 

5. Si un cop finalitzada la subhasta, i després d’aplicar l’import procedent per cobrir el deute, 
resta un import sobrant que no es pot lliurar a la persona deutora i no havent creditors 
posteriors, es mantindrà el sobrant a la Tresoreria del CCS durant un termini de cinc anys a 
disposició de la persona deutora, amb les següents particularitats: 

Subhastes i vendes per adjudicació directa finalitzades abans del dia u de gener de 
2004: el sobrant es mantindrà durant quinze anys a disposició de la persona deutora. 
Subhastes i vendes per adjudicació directa finalitzades des de l’u de gener de 2004 i 
fins el dia 6 d’octubre de 2015, el sobrant es mantindrà durant un període de deu 
anys a disposició de la persona deutora. 

6. Quan en el procediment d’alienació regulat anteriorment no s’haguessin adjudicat algun o 
alguns dels béns embargats, la tresorera del CCS podrà proposar de forma motivada 
l’adjudicació a l’ens creditor en pagament dels deutes no coberts o satisfets.

En els casos en què l’ens creditor manifesti interès o faci una petició al CCS en relació amb 
l’adjudicació d’un bé al seu favor, l’ens comarcal acordarà l’adjudicació en un termini màxim 
de 10 dies des de la recepció de l’escrit de l’ens creditor, un cop emesos els informes jurídics 
interns que siguin requerits. 
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7. Transcorreguts sis mesos, comptats des de la notificació de la proposta d’adjudicació a 
l’ens creditor, sense que s’hagi dictat l’acord, es procedirà a la baixa per descàrrec comptable 
dels deutes objecte del procediment, amb el rescabalament de les costos en que hagi 
incorregut el Consell Comarcal com a conseqüència de les gestió de l’expedient.

Article 83. Interessos de demora en via de constrenyiment 

1. Els deutes meritaran interessos de demora des del dia següent a la finalització del període 
voluntari fins a la data del seu ingrés.

2. La base sobre la qual s’aplicarà el tipus d’interès no inclourà el recàrrec de constrenyiment.

3. El tipus d’interès es fixarà d’acord amb allò que preveu l’art. 26.6 de la LGT.

4. La liquidació dels interessos de demora es realitzarà en el moment del pagament del deute 
en via de constrenyiment.

5. Amb caràcter general, els interessos de demora es cobraran amb el principal; si el deutor 
es nega a satisfer els interessos de demora en el moment de pagar el principal, es farà una 
liquidació que haurà de ser notificada i en la qual s’indiquin els terminis de pagament.

6. Quan el deute es pagui abans de la finalització del terminis previstos a l’article 62.5 de la 
LGT, no s’exigiran els interessos de demora.

7. En el cas d’execució de béns embargats o de garanties, s’efectuarà la liquidació dels 
interessos quan s’apliqui el líquid obtingut en la cancel·lació del deute, si el líquid citat és 
superior

8. Si s’embarguen diners en efectiu o en comptes, es podran calcular i retenir els interessos 
en el moment de l’embargament, si els diners disponibles són superiors al deute perseguit. Si 
el líquid obtingut és inferior, es  liquidaran posteriorment els interessos meritats.

9. Tindran la consideració de costes del procediment aquelles despeses que s’originin durant 
el procés d’execució forçosa. Aquestes costes seran a càrrec de la persona deutora, a qui li 
seran exigides. Com a costes del procediment estaran compreses, entre altres, les següents:

a) Les despeses originades per les notificacions que necessàriament hagin d’efectuar-se en 
el procediment administratiu de constrenyiment.

b) Els honoraris d’empreses i professionals, aliens a l’Administració, que intervinguin en la 
valoració dels béns travats.
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c) Els honoraris dels registradors i altres despeses que hagin d’abonar-se per les actuacions 
en els registres públics.

d) Les despeses motivades pel dipòsit i administració dels béns embargats.

e) Les altres despeses que exigeixi la pròpia execució.

10. Entre altres supòsits, no s’exigiran interessos de demora a partir del moment en què 
s’incompleixin els terminis màxims per notificar la resolució de les sol·licituds de compensació, 
l’acte de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en aquest últim 
cas, s’hagi acordat la suspensió de l’acte recorregut. En particular, a aquest efecte, pel que fa 
als recursos administratius, el termini màxim per a resoldre’ls s’estableix en un any. 

Secció 4ª. Ajornaments i fraccionaments 

Article 84. Sol·licitud i concessió 

1. La sol·licitud d’ajornament i de fraccionament es dirigirà a l'òrgan municipal competent o si 
l'ajuntament ha delegat aquesta facultat, al cap del SGTC que tindrà la competència per a  
concessió o denegació. En cas de delegació de facultats, i per tal de valorar la situació 
economicofinancera de l’obligat al pagament pel que fa a la possibilitat de satisfer els deutes, 
es podrà sol·licitar un informe dels serveis econòmics i socials competents (Ajuntament, 
Consell Comarcal, etc.)

2. Serà necessari detallar la garantia que s’ofereix o, si escau, la impossibilitat de constituir-
la, així com fonamentar les dificultats de tresoreria. Tanmateix l'interessat pot sol·licitar la 
compensació, durant la vigència de l’ajornament o fraccionament, amb els crèdits que es 
puguin reconèixer al seu favor durant el mateix període. La sol·licitud de compensació 
s’entendrà feta quan es concedeixi l’ajornament o fraccionament sense garantia. Els defectes 
de les sol·licituds, els requeriments d’esmena, i les possibles mancances d’esmena, es 
regularan per allò previst a l'article 46.6 RGR.

3. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:

a) Els deutes d’import fins a 1.500,00 euros es podran ajornar i fraccionar per un període 
màxim de 12 mesos.

b) Els deutes d’imports de més de 1.500,00 euros i fins a 6.000,00 euros es podran  ajornar i 
fraccionar per un període màxim de 18 mesos.

c) Si l’import és superior a 6.000,00 euros, els deutes es podran ajornar i fraccionar per un 
període màxim de 24 mesos.
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4. Amb caràcter general, per a la concessió d’ajornaments o fraccionaments de deutes en 
període voluntari o executiu, serà necessària l’aportació d’una domiciliació bancària, tot 
indicant el número de compte i les dades identificatives de l’entitat financera que hagi 
d’efectuar el càrrec corresponent.

5. Quan per circumstàncies subjectives i objectives discrecionalment apreciades pel SGTC, 
l’aplicació dels terminis establerts en l’apartat 3 anterior  en relació a  la sol·licitud de 
fraccionaments o ajornaments,  pugui posar en perill la viabilitat de l’empresa deutora o bé 
faci inviable el compliment dels terminis, donada la situació econòmic financera de l’interessat 
degudament acreditada , és podran concedir terminis de pagament que superin els establerts 
a l’apartat 3 citat, sense perjudici del que estableix el paràgraf 2 de l’article 87 d’aquesta 
ordenança.    

6. Quan se sol·liciti la dispensa total o parcial de garantia, amb la sol·licitud s’haurà d’aportar 
la documentació que estableix l’article 46.5 RGR.

7. Les sol·licituds reiteratives d’ajornaments o fraccionaments ja denegats prèviament seran 
inadmeses quan aquestes no continguin modificacions substancials en relació amb la 
sol·licitud prèviament denegada i, en particular, quan la reiteració esmentada tingui per finalitat 
dilatar, dificultar o impedir el desenvolupament de la recaptació, d'acord amb el que disposa 
l’article 47 RGR.

8. Durant la tramitació de la sol·licitud el deutor haurà d’efectuar el pagament dels terminis o 
fraccions que proposi en la seva sol·licitud o que l'Administració concedeixi provisionalment.

9. L'acord de concessió de l’ajornament o fraccionament podrà condicionar la seva eficàcia a 
què el deutor compleixi durant el temps de l’ajornament o fraccionament la resta de les seves 
obligacions de pagament al CCS. 

10. Les conseqüències de les resolucions denegatòries de les sol·licituds d'ajornament o 
fraccionament seran les previstes a l'article 52.4 RGR.

11. La garantia haurà de formalitzar-se en el termini de dos mesos comptats a partir del dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió; en cas contrari, s’estarà a les 
conseqüències previstes a l’article 48.7 RGR. La vigència de la garantia haurà d’excedir 
almenys en sis mesos al venciment del termini o terminis garantits.

12. Quan es concedeixi un fraccionament que inclogui deutes en període voluntari i deutes en 
període executiu, una mateixa fracció no podrà incloure ambdós tipus de deute, i s’hauran de 
satisfer en primer lloc les fraccions que incloguin els deutes en període executiu.

13. El procediment en el supòsit de concessió  de fraccionament  o ajornament serà:  
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a) Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament o ajornament es 
concedirà per l’ import principal més els interessos de demora sobre el deute ajornat.

b) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no ha estat notificada la 
providència de constrenyiment, i  per tant, el recàrrec executiu és del 5%, es concedirà el 
fraccionament o ajornament per l’import principal més el 5% del recàrrec executiu, més els 
interessos de demora derivats del mateix.

c) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan ja ha estat notificada la providència 
de constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament en l’article 
62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament o ajornament per l’import principal, més el 10% 
de recàrrec de constrenyiment, més els interessos de demora derivats del mateix.

d) Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han  transcorregut els terminis de 
pagament establerts en l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament o ajornament 
per l’import principal, més el 20% de recàrrec de constrenyiment ordinari, més els interessos 
de demora derivats del mateix. 

14. En el supòsit que l’obligat tributari es trobi en concurs, no es podran ajornar ni fraccionar 
els deutes tributaris que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. En aquest supòsit, les sol·licituds d’ajornament o fraccionament que es 
presentin seran objecte d’inadmissió.   

15. No s’atorgaran nous  fraccionaments o ajornaments si no han estat complerts d’altres 
sol·licitats amb anterioritat, ni en període voluntari si el deutor en el moment de la sol·licitud te 
deutes en via de constrenyiment.

16. Els condicionats exposats per a la concessió de fraccionaments o ajornaments prevaldran 
sobre els establerts a les ordenances reguladores municipals, excepte en el supòsit de deutes 
per contribucions especials i quotes urbanístiques si fos delegada en el CCS la seva 
recaptació i els ajuntaments fixessin condicionants diferents en els acords municipals del seu 
establiment.   

Article 85. Interessos per l’ajornament 

1. En el cas de concessió d’un ajornament, es calcularan interessos de demora sobre el deute 
ajornat pel temps comprès entre el dia següent al del venciment del termini d’ingrés en període 
voluntari i la data del venciment del termini concedit. Si l’ajornament ha estat sol·licitat en 
període executiu, la base per al càlcul d’interessos no inclourà el recàrrec del període executiu. 
Els interessos meritats s’hauran d’ingressar juntament al deute ajornat. 
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2. En el cas de concessió del fraccionament, es calcularan els interessos de demora per 
cadascuna de les fraccions de deute des del dia següent al del venciment del termini de 
l’ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit. Si el 
fraccionament ha estat sol·licitat en període executiu, la base per al càlcul d’interessos no 
inclourà el recàrrec del període executiu. Els interessos meritats per cada fracció han de 
pagar-se juntament a la fracció corresponent. 

3. Si l’ajornament o fraccionament supera l’any natural i, per tant, es desconeix el tipus 
d’interès aplicable, es calcularà aquest en base al tipus vigent sense perjudici d’una posterior 
regularització. 

4. Si arribat el venciment del deute ajornat o fraccionat no es realitza el pagament, s’anul·larà 
la liquidació d’interessos de demora i es practicarà una de nova en el moment del pagament, 
prenent com a base de càlcul l’import principal del deute. 

5. En els casos de declaració o autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) a conseqüència d’actes per causa de mort, la 
sol·licitud de pròrroga de 6 mesos addicionals pel que fa al termini per declarar o autoliquidar 
s’haurà de presentar dins del termini dels 6 mesos inicials, comptats a partir de la data de la 
mort. Un cop concedida aquesta pròrroga al subjecte passiu, es meritaran els interessos de 
demora corresponents.

6. Si el deute fraccionat hagués estat garantit  amb aval bancari solidari d’entitat de crèdit o 
societat de garantia reciproca o garantia d’assegurança de caució, la vigència del qual superi 
en sis mesos el venciment del termini o terminis garantits, el tipus d’interès de demora serà el 
tipus d’interès legal del diner.

Article 86. Efectes de la falta de pagament 

1. La manca de pagament al venciment de les quantitats ajornades determinarà:

a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment de la concessió de l’ajornament, 
la seva immediata exigibilitat en període executiu.

S’exigirà el deute ajornat i els interessos de demora meritats, amb el recàrrec corresponent 
sobre ambdues quantitats. En el cas de no efectuar-se el pagament en els terminis fixats en 
l’article 62.5 de la LGT, s’executarà la garantia. En el cas d’inexistència o d’insuficiència de la 
fiança, se seguirà el procediment de constrenyiment per a l’execució del deute.

b) Si el deute es troba en període executiu, s’executarà la garantia i, en cas d’inexistència o 
d’insuficiència d’aquesta, es prosseguirà el procediment de constrenyiment.
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2. La manca de pagament al venciment de les quantitats fraccionades amb dispensa de 
garantia, o amb garantia o garanties constituïdes sobre el conjunt de les fraccions, 
determinarà:

a) Si la fracció objecte de l'incompliment és de deutes en període executiu en el moment de 
la sol·licitud:

- Per a tots els deutes inclosos a l'acord de fraccionament que estiguessin  en període executiu 
quan es va sol·licitar el fraccionament, es continuarà el procediment de constrenyiment.

- Per tots els deutes inclosos a l'acord de fraccionament que estiguessin en període voluntari 
quan es va sol·licitar el fraccionament, s'iniciarà el període executiu al dia següent, amb 
acreditament d'interessos de demora des de que va finalitzar el període voluntari fins a la data 
de venciment de la fracció no atesa. 

b) Si la fracció objecte de l'incompliment és de deutes en període voluntari en el moment de 
la sol·licitud, s’iniciarà el procediment de constrenyiment en relació amb aquesta fracció, 
aplicant-se el recàrrec sobre el principal i interessos acreditats des de que va finalitzar el 
període voluntari fins a la data de venciment de la fracció no atesa. Si no es paguen aquest 
imports, s’iniciarà el procediment de constrenyiment en relació amb la resta de fraccions, 
exigint-se els interessos acreditats des de que va finalitzar el període voluntari fins a la data 
de venciment de la fracció no atesa. 

c) L'impagament en el termini previst a l'article 62.5 LGT determinarà l’execució de la garantia, 
d’acord amb l’article 168 LGT.

3. La manca de pagament al venciment de les quantitats fraccionades amb garantia parcial i 
independent per a una o vàries fraccions determinarà:

a) El venciment de totes les fraccions a les quals s’estengui la garantia parcial i independent. 
Si els seus efectes s’estenen a fraccions amb deutes en període executiu i deutes en període 
voluntari en el moment de fer la sol·licitud, es continuarà el procediment de constrenyiment en 
relació amb les primeres, i en relació amb les segones s’iniciarà el procediment de 
constrenyiment amb exigència d’interessos de demora des de que va finalitzar el període 
voluntari fins a la data de venciment de la fracció no atesa. Si no es produeix l'ingrés en el 
termini de l'article 62.5 LGT, s'executarà la garantia parcial. L'acord de fraccionament 
continuarà vigent per la resta de fraccions a les quals no s’estengui la garantia parcial i 
independent.

b) Si la fracció objecte de l'incompliment és de deutes en període executiu en el moment de 
la sol·licitud, les conseqüències en relació amb la fracció no atesa i la resta de fraccions 
garantides per la mateixa garantia parcial i independent seran les previstes a l'anterior apartat 
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2.b). Si no es produeix l'ingrés en el termini de l'article 62.5 LGT, s'executarà la garantia 
parcial. L'acord de fraccionament continuarà vigent per la resta de fraccions a les quals no 
s’estengui la garantia parcial i independent.

Article 87. Garanties i recursos

1. S’acceptaran les garanties següents:

a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi l’import del deute en període voluntari , els 
interessos de demora que generi l’ajornament o fraccionament  i un 25 per cent de la suma 
d’ambdues partides, per un termini indefinit, amb la renúncia de l’entitat citada a qualsevol 
benefici, sobretot el de l’execució prèvia de béns. La vigència d’aquest tipus de garantia haurà 
d’excedir com a mínim en 6 mesos al venciment del termini o terminis garantits.

Quan el deute es trobi en període executiu, la garantia haurà de cobrir  l’import ajornat o 
fraccionat, incloent el recàrrec del període executiu corresponent, els interessos de demora 
que generi l’ajornament o fraccionament, més un 5 per cent de la suma d’ambdues partides.  

b) Qualsevol altra garantia de les que preveu l’art. 82 de la LGT, que igualment cobreixi l’import 
principal i els interessos de demora que origini l’ajornament o el fraccionament, més un 25 per 
100 de la suma de les dues partides.

2. No s’exigirà  constitució de garantia  per les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de 
pagament de deutes, quan el seu import en conjunt no excedeixi de 18.000  euros i es trobin 
tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del 
manteniment, en aquest últim supòsit, de les traves existents sobre els béns i drets del deutor 
en el moment de presentació de la sol·licitud. 

A efectes de la determinació de l’import del deute assenyalat, s’acumularan, en el moment de 
la sol·licitud, tant els deutes a què es refereix la pròpia sol·licitud, com qualsevol altres del 
mateix deutor per les que s’hagin sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com 
l’import dels venciments pendents d’ingrés dels  deutes ajornats o fraccionats, excepte que 
estiguin degudament garantits.   

3. Quan s’hagi realitzat l’anotació preventiva d’embargament al registre públic d'uns béns de 
valor suficient, sempre que aquests estiguin lliures de càrregues, es considerarà que el deute 
està garantit i no serà necessari aportar una nova garantia.

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 s’haurà d’aportar en el termini dels dos mesos següents al de la notificació de 
l’acord de concessió. En cas contrari, s’estarà a les conseqüències previstes a l’article 48.7 
del RGR.

6. Contra la resolució que denegui l’ajornament o el fraccionament del pagament, es podrà 
interposar un recurs de reposició davant del cap del SGTC en el termini d’un mes comptat des 
del dia següent a la recepció de la notificació.

7. No s’exigirà cap garantia quan el peticionari sigui una administració pública.

Secció 5ª. Prescripció i compensació 

Article 88. Prescripció 

Amb relació als deutes tributaris, els drets i accions següents prescriuen als quatre anys:

a) El dret de l’Administració per determinar el deute mitjançant la liquidació oportuna, el termini 
de prescripció del qual es comença a comptar des del dia en què finalitzi el període 
reglamentari per presentar la declaració corresponent.

b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris ja liquidats, el termini de prescripció de 
la qual es comença a comptar des de la data de finalització del període de pagament voluntari

c) El dret a sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts, les devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut, i el reemborsament del cost de les garanties, el termini de prescripció 
dels quals es comença a comptar des del dia en què es va efectuar l’ingrés indegut, des del 
dia en què finalitza el termini per sol·licitar la devolució derivada de la normativa de cada tribut, 
des del dia següent a la presentació de la corresponent autoliquidació si es va efectuar dintre 
del termini corresponent, o des del dia en què va adquireixi fermesa la sentència o la resolució 
administrativa que declari total o parcialment improcedent l’acte impugnat.

d) El dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, les devolucions 
d’ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties, el termini de prescripció 
dels quals es comença a comptar des del dia en què finalitzin els terminis establerts per 
efectuar les devolucions derivades de la normativa de cada tribut, des del dia següent a la 
data de notificació de l’acord en què es reconegui el dret a percebre la devolució o el 
reemborsament del cost de les garanties.

2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la normativa 
particular que reguli la seva gestió.

3. El termini de prescripció s’interromprà:
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a) Per qualsevol actuació de l’obligat al pagament adreçada a l’extinció del deute, o per la 
interposició de reclamacions o de recursos.

b) Per qualsevol actuació dels òrgans de recaptació encaminada a la realització o a 
l’assegurament del deute. Aquestes actuacions s’hauran de fer amb coneixement formal del 
subjecte passiu i hauran de documentar-se de la manera exigida reglamentàriament.

4. Si es produeix la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir 
de la data de la darrera actuació de l’obligat al pagament o de l’Administració.

Quan s’aturi el còmput del termini de prescripció, la interrupció afectarà tots els obligats al 
pagament.

5. La prescripció guanyada extingeix el deute.

Article 89. Compensació 

1. Es podran compensar els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de recaptació 
voluntària o executiva, amb les obligacions reconegudes per part d’aquell i a favor del deutor.

2. Quan la compensació afecta els deutes en període voluntari, serà necessari que la sol·liciti 
el deutor. No obstant això, es farà la compensació d’ofici en període voluntari en els casos 
següents:

a) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin d’un mateix procediment de comprovació 
limitada o inspecció, una vegada produït l’ingrés o la devolució de la quantitat diferencial que 
procedeixi.

b) Les quantitats a ingressar i a retornar que resultin de la pràctica d’una nova liquidació per 
haver estat anul·lada una altra anterior. En aquest cas, en la notificació de la nova liquidació 
s’efectuarà la compensació de la quantitat que procedeixi i es notificarà a la persona obligada 
al pagament l’import diferencial a ingressar o a retornar.

3. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’alcalde pot ordenar la compensació, que 
es farà d’ofici i es notificarà al deutor.

4. El SGTC podrà realitzar la compensació si ha estat prèviament acordada per l’òrgan 
municipal competent, llevat de quan el deute a favor del contribuent es tracti d’una devolució 
acordada pel CCS (en aquest cas, el CCS podrà acordar la compensació). 

Article 90. Compensació i extinció de deutes de les entitats de dret públic 
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1. Els deutes a favor dels ens locals, 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. El procediment a seguir per a aplicar la compensació serà el següent: 

a) Si el CCS comprova l’existència d’un deute de les entitats esmentades en el punt 1 amb 
l’Ajuntament, ho posarà en coneixement del tresorer municipal.

b) Si el tresorer coneix l’existència de crèdits a favor de les entitats deutores, donarà trasllat 
de les seves actuacions  a l’Assessoria Jurídica del CCS, per tal que pugui ser redactada la 
proposta de compensació.

c) Quan l’alcalde adopti l’acord que autoritza la compensació, aquest fet es comunicarà a 
l’entitat deutora i s’efectuarà la seva formalització quan hagin passat quinze dies sense 
reclamació del deutor.

Article 91. Cobrament de deutes d’entitats públiques 

1. Quan no sigui possible aplicar la compensació com a mitjà d’extinció dels deutes de les 
entitats públiques esmentades en l’article anterior, per no tenir cap crèdit contra l’Ajuntament, 
el tresorer municipal traslladarà l’Assessoria Jurídica del CCS el conjunt de les seves 
actuacions investigadores.

2. L’Assessoria Jurídica, després d’examinar la naturalesa del deute i del deutor, així com el 
desenvolupament de la tramitació de l’expedient, elaborarà una proposta d’actuació, que pot 
ser una de les següents:

a) Sol·licitar a l’Administració de l’Estat o a l’Administració autonòmica que, amb càrrec a les 
transferències que poguessin ordenar-se a favor de l’entitat deutora, s’apliqui la retenció de la 
quantitat equivalent a l’import del deute i aquesta sigui posada a disposició del CCS.

b) Sol·licitar la col·laboració de la Direcció General de Recaptació.

3. Quan les actuacions referides en el punt anterior no comportin la realització del crèdit, 
s’investigarà l’existència de béns patrimonials a l’efecte d’ordenar el seu embargament, si això 
fos necessari.

4. Les actuacions que, si escau, s’hagin de dur a terme seran aprovades pel/per la president/a 
del CCS o l’òrgan que delegui. Aquesta resolució es notificarà formalment a l’entitat deutora.
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Secció 6ª. Crèdits incobrables 

Article 92. Situació d’insolvència 

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 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. 

3. Declarat fallit un deutor, els crèdits es generin al seu nom amb venciment posterior a la 
declaració, podran ser donats de baixa per referència a la mateixa, si no existissin altres 
obligats o responsables. 

4. Quan un ajuntament consideri, amb independència del procediment de constrenyiment 
seguit pel SGTC, que concorre en determinat deutor la situació d’insolvència, podrà declarar 
els seus crèdits incobrables i fallit el deutor, adaptant-se el corresponent acord per part de 
l’òrgan competent, que haurà de ser notificat al SGTC en deguda forma per a procedir a 
l’extinció dels deutes. 

5. Declarat fallit un deutor, en cas que posteriorment es conegués solvència sobrevinguda del 
deutor, el responsable de l’Unitat de Recaptació Executiva (URE) proposarà la rehabilitació 
del crèdit al cap del SGTC. Una vegada aprovada, es registrarà informàticament. 

Article 93. Mitjans de justificació d’actuacions 

1. El responsable de l’URE documentarà degudament els expedients formulant proposta de 
crèdit incobrable que es sotmetrà a l’aprovació del cap del SGTC. 

2. D’acord amb criteris d’economia i eficàcia en la gestió recaptatòria, es detalla als articles 
següents la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit 
incobrable, en funció de la seva quantia. 

Article 94. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits incobrables 

1. Amb la finalitat de conjugar el respecte al principi de legalitat procedimental amb el d’eficàcia 
administrativa, s’estableixen els requisits i les condicions que, amb caràcter general, s’hauran 
de verificar prèviament a la proposta de declaració de crèdits incobrables. 
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2. La documentació justificativa serà diferent en funció dels imports i les característiques del 
deute. Es distingiran els supòsits següents: 

2.1. Expedients per deutes acumulats d’import inferior a 60 euros. Es formularà proposta    de 
declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits: 

2.1.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en el domicili que legalment 
correspongui, o bé l’intent de notificació amb resultat negatiu amb la seva corresponent 
publicació mitjançant anuncis en el BOP. 

2.1.2. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons, a nivell comarcal, en diferents entitats 
bancàries, amb resultat negatiu. 

2.2. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 60 euros i inferior a 300 
euros. Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits: 

2.2.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en el domicili que legalment 
correspongui, o bé l’intent de notificació amb resultat negatiu amb la seva corresponent 
publicació mitjançant anuncis en el BOP. 

2.2.2. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons a nivell comarcal en diferents entitats 
bancàries, amb resultat negatiu. 

2.2.3. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries a practicar per 
l’AEAT, sempre i quan l’import del deute sigui superior a 150 euros en virtut de l’addenda al 
conveni de col·laboració entre l’AEAT i el CCS.

2.2.4. Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència de sous i 
salaris i, si de cas hi manca, diligència que acrediti que han transcorregut més de tres mesos 
des que es va trametre la sol·licitud d’informació sense que s’hagi rebut contesta de 
l’administració esmentada. 

2.3. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 300 euros i inferior a 3.000  
euros. Es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable amb els següents requisits: 

2.3.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en el domicili que legalment 
correspongui, o bé l’intent de notificació amb resultat negatiu amb la seva corresponent 
publicació mitjançant anuncis en el BOP. 

2.3.2. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons a nivell comarcal, en diferents entitats 
bancàries, amb resultat negatiu. 
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2.3.3. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries a practicar per 
l’AEAT. 

2.3.4. Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència de sous i 
salaris. 

2.3.5. S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en el 
padró de l’impost sobre béns immobles, i en el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
En el que el deutor figuri únicament com a titular de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, haurà de constar a l’expedient diligència expedida pel responsable de l’URE que 
acrediti que, en el seu cas, el cost de realització del vehicle pel procediment de constrenyiment 
serà previsiblement superior a l’import que es podria obtenir amb la seva alienació, de 
conformitat amb les taules de percentatges de depreciació que pateixen els vehicles, que 
s’estableixen a l’Ordre emesa pel Ministeri d’Economia i Hisenda vigent.    

2.4. Expedients per deutes acumulats d’import igual o superior a 3.000 euros. 

2.4.1. Haurà de figurar en l’expedient executiu la notificació en el domicili que legalment 
correspongui, o bé l’intent de notificació amb resultat negatiu amb la seva corresponent 
publicació mitjançant anuncis en el BOP. 

2.4.2. S’haurà d’acreditar l’embargament de fons a nivell comarcal, en diferents entitats 
bancàries, amb resultat negatiu. 

2.4.3. S’haurà d’acreditar l’intent d’embargament de devolucions tributàries a practicar per 
l’AEAT. 

2.4.4. Informació negativa de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l’existència de sous i 
salaris. 

2.4.5. S’haurà d’acreditar en l’expedient que el deutor no figura com subjecte passiu en el 
padró de l’impost sobre béns immobles, i en el de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
En el cas que el deutor figuri únicament coma titular de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, haurà de constar a l’expedient diligència expedida pel responsable de l’URE que 
acrediti que, en el seu cas, el cost de realització del vehicle pel procediment de constrenyiment 
serà previsiblement superior a l’import que es podria obtenir amb la seva alienació, de 
conformitat amb les taules de percentatges de depreciació que pateixen els vehicles, que 
s’estableixen a l’ordre emesa pel Ministeri d’Economia i Hisenda vigent, o manifestació de 
l’ens creditor conforme no disposa de dipòsit municipal o lloc habilitat per a poder procedir al 
dipòsit del vehicle embargat. 
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2.4.6. S’haurà d’acreditar que no figuren béns inscrits a nom del deutor en el Servei d’Índex 
Central dels Registres de la Propietat. En el cas que figuri algun bé immoble inscrit, haurà de 
constar l’anotació d’embargament al registre de la propietat i diligència expedida pel 
responsable de l’URE que acrediti, en el seu cas, que l’alienació del bé embargat per l’import 
del deute, és antieconòmic de conformitat amb els criteris que regeixen en el SGTC per a 
l’aplicació d’aquest principi. 

2.4.7. En el cas que el deutor sigui una persona jurídica, s’haurà de constatar les actuacions 
que han estat realitzades mitjançant la informació facilitat pel Registre Mercantil. 

3. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes per infracció de la normativa 
reguladora del trànsit i seguretat viària i per infraccions a l’ordenança de convivència ciutadana 
s’adoptarà l’acord de declaració de fallit en els següents casos: 

a) si l’import del deute és inferior a 300 euros i ha resultat infructuós l’embargament de fons o 
dipòsits en comptes bancaris. 

b) si l’import del deute és igual o superior a 300 euros i inferior a 3.000 euros, i han resultat 
infructuosos l’embargament de fons o dipòsits en comptes, les devolucions de l’AEAT i les 
actuacions d’embargament de vehicles. 

c) Si l’import del deute és igual o superior a 3.000 euros i han resultat infructuosos 
l’embargament de fons o dipòsits en comptes, les devolucions de l’AEAT, les actuacions 
d’embargament de vehicles, i les actuacions d’embargament de béns immobles. 

Article 95. Execució forçosa 

1. 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 300€, només s’ordenaran les actuacions d’embargament 
següents: 

a) Embargaments de diners en efectiu o en comptes oberts en entitats de crèdit

b) Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini

c) Sous, salaris i pensions

d) Béns mobles
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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 i sempre que s’hagués dictat 
provisió d’embargament. 

3. Quan el resultat de les actuacions d’embargament referides al punt 1 sigui negatiu, es 
formularà proposta de declaració de crèdit incobrable 

TÍTOL V. INSPECCIÓ

 Article 96. La Inspecció dels Tributs 

1. El Servei d’Inspecció Tributària del SGTC, en l’exercici de les funcions delegades pels 
ajuntaments, porta a terme les actuacions de comprovació i, si s’escau, investigació de la 
situació tributària dels diferents obligats tributaris per qualsevol dels tributs que integren el 
sistema tributari local, sempre que els ajuntaments titulars dels crèdits hagin delegat les 
competències d’inspecció al CCS. Tot això, sens perjudici de les fórmules de col·laboració 
que la normativa prevegi, com ara l’assistència tècnica i la recerca de la informació necessària 
perquè els òrgans de l’Administració tributària local puguin portar a terme les seves funcions. 

2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 

a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que 
siguin ignorats per l’Administració tributària local. 

b) Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les declaracions i 
autoliquidacions que els obligats tributaris hagin presentat

c) Comprovar que s’han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin als documents 
d’ingrés.

d) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i 
investigació.

e) Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol 
benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries. 

f) Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut i naturalesa de 
les actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre 
les normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 
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g) Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de 
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la 
correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han de figurar. 

h) Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions, en concret, la realització d’actuacions d’obtenció 
d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs, d’acord amb el què estableixen els 
articles 93 i 94 de la Llei general tributària. 

i) Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries.

j) Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 
a 140 de la Llei general tributària. 

3. L’exercici d’aquestes funcions requerirà en cada cas acord de delegació del titular de la 
competència i la seva acceptació pel CCS. 

4. La inspecció dels tributs aplicarà, si cal, el règim d’infraccions i sancions establert en la Llei 
general tributària i en les disposicions que la desenvolupen, especialment el Reglament de 
règim sancionador tributari, en la mesura que sigui d’aplicació, o la disposició que el 
substitueixi, així com l’altra normativa que s’aprovi al respecte. 

Article 97. Personal inspector 

1. Les actuacions de comprovació i investigació a què es refereix l’article anterior seran 
realitzades pels funcionaris de la Unitat d’Inspecció Tributària (UIT), sota la immediata 
supervisió de qui en tingui la direcció, qui en dirigirà, impulsarà i coordinarà el funcionament, 
amb la preceptiva autorització del cap del SGTC. 

2. No obstant això, es podran encomanar actuacions merament preparatòries o de 
comprovació o, prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària a altres empleats 
públics que no tinguin la condició de funcionaris. 

3. Els funcionaris de la Inspecció seran considerats agents de l’autoritat quan portin a terme 
les funcions inspectores que els corresponguin. Les autoritats públiques hauran de prestar-
los la protecció i l’auxili necessaris per a l’exercici de la funció inspectora. 

4. Els funcionaris de la Inspecció actuaran sempre amb la màxima consideració i hauran de 
guardar sigil rigorós i observar secret estricte respecte dels assumptes que coneguin per raó 
del seu càrrec. La infracció d’aquests deures constituirà, en tot cas, falta administrativa greu. 
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5. La Gerència proveirà el personal inspector d’un carnet o una altra identificació que l’acrediti 
per a l’exercici del seu treball. 

Article 98. Classes d’actuacions 

1. Les actuacions inspectores podran ser:

a) De comprovació i investigació. 

b) D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 

c) De valoració.

d) D’informe i assessorament. 

2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en la Llei general tributària, 
en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el Reglament general de les 
actuacions i els procediments de gestió i d’inspecció tributària i de desenvolupament de les 
normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs (RD 1065/2007, de 27 de juliol) i en 
les altres disposicions que siguin d’aplicació. 

3. L’exercici de les funcions pròpies de la inspecció tributària s’adequarà als corresponents 
plans de control tributari proposats pel SGTC i aprovats per l’ajuntament titular i coordinats, si 
s’escau, amb altres actuacions de comprovació executades per l’Administració tributària 
Estatal. 

Article 99. Lloc i temps de les actuacions 

1. Les actuacions de comprovació i investigació es podran desenvolupar indistintament, 
segons decideixi la Inspecció:

a) Al lloc on el subjecte passiu tingui el seu domicili fiscal, o en aquell on el seu representant 
tingui el seu domicili, despatx o oficina. 

b) Al lloc on es realitzin total o parcialment les activitats gravades. 

c) Al lloc on existeixi alguna prova, almenys parcial, del fet imposable o dels pressupòsits de 
fet de l’obligació tributària. 

d) A les oficines del SGTC o de l’ajuntament, quan els elements sobre els quals hagin de 
realitzar-se puguin ser examinats. 
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2. La Inspecció determinarà en cada actuació el lloc on s’hagi de desenvolupar, cosa que es 
farà constar en la corresponent comunicació o diligència. 

3. Les actuacions que es desenvolupin a les oficines del SGTC o les dependències municipals 
respectaran preferentment l’horari d’obertura al públic i, en tot, cas, la jornada de treball vigent. 
Si es fan als locals dels interessats hauran de respectar la jornada laboral d’oficina de l’activitat 
que hi es realitzi, sense perjudici de convenir, de mutu acord, que es facin en altres hores o 
dies. 

4. El temps de les actuacions es determinarà d’acord amb el que disposa al respecte el RD 
1065/2007, de 27 de juliol Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i 
d’inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments 
d’aplicació dels tributs (RD 1065/2007, de 27 de juliol). 

Article 100. Iniciació i desenvolupament del procediment d’inspecció 

1. El procediment d’inspecció s’iniciarà:

a) D’ofici. 

b) A petició de l’obligat tributari, quan ja està essent objecte d’una inspecció de caràcter 
parcial, perquè aquesta inspecció tingui caràcter general respecte del tribut i, en el seu cas, 
períodes afectats; de conformitat amb allò que disposa l’article 149 de la Llei general tributària. 
La petició s’haurà de formular en el termini de 15 dies comptadors des de la notificació d’inici 
d’actuacions i haurà de ser atesa en el termini dels sis mesos següents a la sol·licitud. 

2. Les actuacions inspectores es podran iniciar mitjançant comunicació notificada degudament 
a l’obligat tributari o personant-se l’inspector sense prèvia notificació en les empreses, 
oficines, dependències, instal·lacions o magatzems de aquell, i es desenvoluparan amb 
l’abast, les facultats i els efectes que estableixen la Llei general tributària i el Reglament 
general de les actuacions i els procediments de gestió i d’inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs (RD 
1065/2007, de 27 de juliol). 

3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació amb 
l’obligació tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels 
elements d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si les actuacions haguessin acabat amb 
una liquidació provisional, l’objecte d’aquestes es pot regularitzar novament en un 
procediment d’inspecció que s’iniciï posteriorment d’acord amb el que disposa l’apartat tercer 
de l’article 148 de la LGT. 
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4. Els obligats tributaris amb capacitat d’obrar podran actuar per mitjà de representant, que 
haurà d’acreditar degudament aquesta condició per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi 
constància fidedigna. En aquest cas, les actuacions corresponents s’entendran realitzades 
amb l’obligat tributari, fins que aquest no revoqui de manera fefaent la representació i n’hagi 
assabentat la Inspecció. 

5. El personal inspector podrà entrar a les finques, als locals de negoci i a qualsevol lloc on 
es desenvolupin activitats sotmeses a gravamen, existeixin béns subjectes a tributació, es 
produeixin fets imposables o supòsits de fet de les obligacions tributàries o n’existeixi alguna 
prova, quan es consideri necessari per a la pràctica de l’actuació inspectora. Si es tracta del 
domicili constitucionalment protegit d’un obligat tributari, caldrà el seu consentiment o 
l’oportuna autorització judicial. 

6. En el desenvolupament de les funcions de comprovació i investigació, la Inspecció 
qualificarà els fets, actes o negocis realitzats per l’obligat tributari amb independència de la 
qualificació prèvia que aquest els hagués donat. 

7. En el decurs de la comprovació és podrà examinar si concorren o no en els períodes 
afectats les condicions o els requisits exigits al seu dia per concedir o reconèixer qualsevol 
benefici fiscal. Si s’acredités que no hi concorren, la Inspecció podrà regularitzar la situació de 
l’obligat tributari sense necessitat de procedir a la revisió prèvia de l’acte originari de concessió 
o reconeixement. 

8. Les actuacions de la inspecció dels tributs es  documentaran en diligències, comunicacions, 
informes i actes. Les actes són els documents públics que estén la Inspecció amb la finalitat 
de recollir-hi els resultats de les seves actuacions, proposant-hi, a més, la regularització que 
s’escaigui o declarant que la situació tributària de l’obligat és correcta. 

9. Als efectes del procediment d’inspecció, s’ha d’entendre que les referències a l’inspector 
en cap que es fan en la normativa estatal que sigui d’aplicació directa ho són al cap del SGTC. 

Article 101. Conclusió de les actuacions inspectores 

1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament i hauran de 
concloure en un termini màxim de 18 mesos amb caràcter general, comptadors des de la 
notificació a l’obligat tributari del seu inici fins que es notifiqui o s’entengui notificat l’acte 
administratiu resultant del mateix. A efectes d’entendre complerta  l’obligació de notificar i de 
computar el termini de resolució serà suficient acreditar que s’ha realitzat un intent de 
notificació que contingui el text íntegre de la resolució. 
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2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, s’hagin 
obtingut les dades i les proves necessàries per fonamentar la regularització que calgui. 

3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari 
o el seu representant es neguen a rebre o subscriure l’acta, aquesta es tramitarà pel 
procediment establert per a les de disconformitat. 

4. Les actes que estengui l’UIT tindran el contingut, tramitació i efectes que estableixen els 
articles 153 a 157 de la Llei general tributària i el RD 1065/2007 que aprova el Reglament 
general de les actuacions i els procediments de gestió i d’inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs. 

5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta que s’hagi de formular. 

6. L’autorització per subscriure un acta amb acord s’ha d’atorgar amb caràcter previ o simultani 
pel cap del SGTC. 

TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I. Disposicions Generals 

Article 102. Disposicions generals sobre infraccions i sancions tributàries 

1. En matèria de tributs locals serà d’aplicació el règim d’infraccions i sancions regulat en la 
Llei general tributària i en les disposicions que la desenvolupin i complementin. 

2. Seran subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats esmentades a 
l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei general tributària que realitzin les accions o omissions 
tipificades com a infraccions en les lleis. Si en una infracció tributària concorre més d’un 
subjecte infractor, tots quedaran obligats solidàriament al pagament de la sanció. Qualsevol 
subjecte infractor tindrà la consideració de deutor principal. 

3. Les accions i omissions tipificades a les lleis no donaran lloc a responsabilitat per infracció 
tributària en els següents supòsits: quan hagin estat realitzats pels qui estiguin mancats de 
capacitat d’obrar en l’ordre tributari, quan hi concorri força major, quan derivin d’una decisió 
col·lectiva per als que no haguessin assistit a la reunió en que es va adoptar aquella o per als 
que haguessin salvat el seu vot, quan l’obligat tributari ajusti la seva actuació als criteris 
manifestats per l’administració tributària competent en publicacions, comunicacions i 
contestacions a consultes tributàries, ja siguin pròpies o d’altres obligats, sempre que, en 
aquest últim cas, hi hagi una igualtat substancial entre les seves circumstàncies i les que va 
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plantejar l’altre obligat, quan siguin imputables a una deficiència tècnica dels programes 
informàtics facilitats per la pròpia administració tributària. 

4. No s’imposaran sancions per infraccions tributàries a qui regularitzi voluntàriament la seva 
situació abans que se li hagi comunicat l’inici d’un procediment de gestió o inspecció 

tributàries. Si l’ingrés es fa amb posterioritat a la comunicació, tindrà caràcter d’acompte de la 
liquidació que procedeixi i no minvarà les sancions que calgui imposar. 

5. Les sancions tributàries no es transmetran als hereus i legataris de les persones físiques 
infractores. Sí es trametran però, als successors de les societats i entitats dissoltes, en els 
termes establerts en l’art 40 de la Llei general tributària. 

6. El nou règim sancionador que ha instaurat la Llei general tributària ara vigent serà 
d’aplicació a les infraccions comeses abans de la seva entrada en vigor, sempre que resulti 
més favorable per al subjecte infractor i que encara no sigui ferma la sanció que se li ha 
imposat. 

Article 103. Concepte i classes d’infraccions i sancions tributàries 

1. Són infraccions tributàries les accions i omissions doloses o culposes amb qualsevol grau 
de negligència que estiguin tipificades i sancionades en la Llei general tributària, en la Llei 
reguladora de les hisendes locals o en una altra llei. 

2. Cada infracció tributària es qualificarà de forma unitària com a lleu, greu o molt greu i, si li 
correspon una multa proporcional, s’aplicarà sobre la totalitat de la base de la sanció que en 
cada cas s’escaigui. 

3. S’entendrà que hi ha ocultació de dades a l’Administració tributària local quan no es 
presentin declaracions, s’hi incloguin fets o operacions inexistents o amb imports falsos o s’hi 
ometin totalment o parcialment operacions, ingressos, rendes, productes, béns o qualsevol 
altra dada que incideixi en la determinació del deute tributari, sempre que la incidència del 
deute tributari derivat de l’ocultació en relació amb la base de la sanció sigui superior al 10%. 
Es consideren mitjans fraudulents les anomalies substancials en la comptabilitat o altres 
registres obligatoris, l’ús de factures o justificants falsos o falsejats o la utilització de persones 
o entitats interposades. 

4. Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries, 
amb multa fixa o proporcional i, si cal, amb sancions no pecuniàries de caràcter accessori 
quan es donin els supòsits establerts en l’article 186 de la Llei general tributària. 
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5. Les sancions tributàries es graduaran exclusivament conforme als criteris següents, recollits 
en l’article 187 de la Llei general tributària, si en resulten aplicables: 

a) Comissió repetida d’infraccions tributàries. 

b) Perjudici econòmic per a la hisenda local. 

c) Incompliment substancial de l’obligació de facturació o documentació. 

d) Acord o conformitat de l’interessat, que es pressuposarà en els procediments de gestió si 
no interposa recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa contra la liquidació 
resultant o signa un acta amb acord o de conformitat en un procediment d’inspecció. Els 
criteris de graduació s’han d’aplicar simultàniament. 

6. La quantia de les sancions pecuniàries imposades es reduirà en un 50% en les actes amb 
acord i d’un 30% en els supòsits de conformitat, quan la infracció consisteixi en: 

a) Deixar d’ingressar el deute tributari que resultaria d’una autoliquidació correcta. 

b) Incomplir l’obligació de presentar de forma completa i correcta les declaracions o 
documents necessaris per practicar liquidacions. 

c) Obtenir indegudament devolucions.

d) Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius fiscals. 

e) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 
aparents. Aquesta reducció s’exigirà sense més tràmit que la notificació a l’interessat si 
interposa recurs contenciós administratiu contra la regularització o la sanció contingudes en 
un acta amb acord, si no ingressa en període voluntari els deutes tributaris derivats d’aquest 
tipus d’actes o, en els supòsits de conformitat, si interposa recurs o reclamació contra la 
regularització. 

7. L’import de la sanció que s’hagi d’ingressar per la comissió de qualsevol infracció, una 
vegada aplicada, en el seu cas, la reducció per conformitat regulada a l’apartat anterior, es 
reduirà en un 25% si concorren les següents circumstàncies: que es realitzi l’ingrés total de 
l’import restant de la sanció en el termini de l’article 62.2 de la Llei general tributària o en els 
terminis fixats en els acords d’ajornament o fraccionament que no s’interposi recurs o 
reclamació contra la liquidació o la sanció Aquesta reducció no s’aplicarà a les sancions que 
siguin procedents en els supòsits d’actes amb acord. 
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8. La mort del subjecte infractor extingeix la responsabilitat per les infraccions que hagi pogut 
cometre. També s’extingeix si s’ultrapassa el termini de prescripció per imposar les sancions 
corresponents, que serà de quatre anys comptadors des que es van cometre les infraccions 
corresponents. Aquest termini de prescripció s’interromprà per qualsevol acció de 
l’administració tributària de què en tingui coneixement l’interessat, dirigida a la imposició d’una 
sanció o a la regularització d’una situació de la qual pugui derivar-se una sanció. 

Capítol II. Classificació de les infraccions i sancions tributàries 

Article 104. Infracció tributària per deixar d’ingressar el deute tributari que hagués de resultar 
d’una autoliquidació 

1. Constitueix infracció tributària deixar d’ingressar dins del termini establert en la normativa 
de cada tribut local la totalitat o una part del deute que en resultaria de l’autoliquidació correcta, 
llevat que es regularitzi voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’Administració 
o s’hagués presentat l’autoliquidació sense efectuar l’ingrés que se’n derivi. 

2. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el 
que disposen els apartats següents. 

3. La base de la sanció serà la quantia no ingressada a l’autoliquidació com a conseqüència 
de la comissió de la infracció. 

4. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros 
o, essent superior, no existeixi ocultació. La sanció per infracció lleu consistirà en multa 
pecuniària proporcional del 50 per cent. 

5. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, 
en els supòsits següents:

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats.

b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10 per cent e inferior o igual al 50 per cent de la base de la sanció. La 
utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas com 
molt greu. La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 
100 per cent i es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió 
repetida d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a la Hisenda Pública, amb els 
increments percentuals previstos per a cada supòsit a l’art. 187.1.a) i b) de la Llei 58/2003, 
general tributària. 
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Article 105. Infracció tributària per incomplir l’obligació de presentar de forma completa i 
correcta declaracions o documents necessaris per practicar liquidacions 

1. Constitueix infracció tributària incomplir l’obligació de presentar de forma completa correcta 
les declaracions o documents necessaris perquè l’Administració tributària local pugui liquidar 
adequadament els tributs que no s’exigeixen per autoliquidació, llevat que es regularitzi 
voluntàriament la situació sense requeriment previ de l’administració. La infracció tributària 
prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu d’acord amb el que es disposa als apartats 
següents. La base de la sanció serà la quantia de la liquidació quan no s’hagués presentat 
declaració, o la diferència entre la quantia que resulta de l’adequada liquidació del tribut i la 
que hagués procedit d’acord amb les dades declarades. 

2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros 
o, essent superior, no existeixi ocultació. La sanció per infracció lleu consistirà en multa 
pecuniària proporcional del 50 per cent. 

3. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi 
ocultació. La infracció també serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la sanció, 
en els supòsits següents: 

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 

b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10 per cent i inferior o igual al 50 per cent de la base de la sanció. 

La utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot cas 
com molt greu. 

La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 al 100 per cent 
i es graduarà incrementant el percentatge mínim conforme als criteris de comissió repetida 
d’infraccions tributàries i de perjudici econòmic per a la Hisenda Pública, amb els increments 
percentuals previstos per a cada supòsit a l’art. 187.1.a) i b) de la Llei 58/2003, general 
tributària. 

4. La infracció serà molt greu quan s’haguessin utilitzat mitjans fraudulents. La sanció per 
infracció molt greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es 
graduarà incrementant el percentatge mínim amb els increments percentuals indicats a 
l’apartat 5è de l’article 105 d’aquesta ordenança, que s’aplicaran de la mateixa manera. 

Article 106. Infracció tributària per obtenir indegudament devolucions 
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1. Constitueix infracció tributària obtenir indegudament devolucions derivades de la normativa 
de cada tribut. La infracció tributària prevista en aquest article serà lleu, greu o molt greu 
d’acord amb el que es disposa als apartats següents. La base de la sanció serà la quantitat 
retornada indegudament com a conseqüència de la comissió de la infracció. 

2. La infracció tributària serà lleu quan la base de la sanció sigui inferior o igual a 3.000 euros 
o, essent superior, no existeixi ocultació. La sanció per infracció lleu consistirà en multa 
pecuniària proporcional del 50 per cent. 

3. La infracció serà greu quan la base de la sanció sigui superior a 3.000 euros i existeixi 
ocultació. La infracció tributària serà greu, qualsevol que sigui la quantia de la base de la 
sanció, en els supòsits següents: 

a) Quan s’hagin utilitzat factures, justificants o documents falsos o falsejats. 

b) Quan la incidència d’haver portat incorrectament els llibres o registres representi un 
percentatge superior al 10 per cent o inferior o igual al 50 per cent de la base de la sanció. La 
utilització de mitjans fraudulents determinarà que la infracció sigui qualificada en tot ca com 
molt greu. La sanció per infracció greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 50 per 
100 i es graduarà incrementant el percentatge mínim amb els increments percentuals indicats 
a l’apartat 3r de l’article 105 d’aquesta ordenança, que s’aplicaran de la mateixa manera. 

4. La infracció serà molt greu quan s’haguessin utilitzat mitjans fraudulents. La sanció per 
infracció molt greu consistirà en multa pecuniària proporcional del 100 al 150 per cent i es 
graduarà incrementant el percentatge mínim amb els increments percentuals indicats a 
l’apartat 3r de l’article 105 d’aquesta ordenança, que s’aplicaran de la mateixa manera. 

Article 107. Infracció tributària per sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius 
fiscals 

Constitueix infracció tributària sol·licitar indegudament devolucions derivats de la normativa 
de cada tribut mitjançant l’omissió de dades rellevants o la inclusió de dades falses en 
autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds, sense que les devolucions s’hagin 
obtingut. La infracció tributària prevista en aquest apartat serà greu. La base de la sanció serà 
la quantitat indegudament sol·licitada. La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional 
del 15 per cent. 

Article 108. Infracció tributària per presentar incorrectament autoliquidacions o declaracions 
sense que es produeixi perjudici econòmic o contestacions a requeriments individualitzats 
d’informació 
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1. Constitueix infracció tributària presentar de forma incompleta, inexacta o amb les dades 
falses autoliquidacions o declaracions sempre que no s’hagi produït perjudici econòmic a la 
Hisenda Pública, o contestacions a requeriments individualitzats d’informació. La infracció 
prevista en aquest article serà greu i es sancionarà d’acord amb el que disposen els apartats 
següents. 

2. Si es presenten autoliquidacions o declaracions incompletes, inexactes o amb dades falses, 
la sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros. 

3. Si es presenten declaracions censals incompletes, inexactes o amb dades falses, la sanció 
consistirà en multa pecuniària fixa de 250 euros. 

4. Tractant-se de requeriments individualitzats o de declaracions exigides amb caràcter 
general en compliment de l’obligació de subministrament d’informació recollida en els articles 
93 i 94 de la Llei general tributària, que hagin estat contestats o presentades de forma 
incompleta, inexacta o amb dades falses, la sanció consistirà en: 

a) Quan les dades no estiguin expressades en magnituds monetàries, multa pecuniària fixa 
de 200 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat 
omesa, inexacta o falsa. 

b) Quan les dades estiguin expressades en unitats monetàries, multa pecuniària proporcional 
de fins el 2 per cent de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, 
amb un mínim de 500 euros. 

5. Les sancions a les quals es refereix l’apartat 4 es graduaran incrementant la quantia 
resultant en un 100 per 100 en el cas de comissió repetida d’infraccions tributàries. 

Article 109. Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’Administració tributària. 

1. Constitueix infracció tributària la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions 
de l’administració tributària. S’entén produïda aquesta circumstància quan el subjecte 
infractor, degudament notificat a l’efecte, hagués realitzat actuacions que tendeixin a dilatar, 
entorpir o impedir les actuacions de l’administració tributària en relació amb el compliment de 
les seves obligacions. Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa a 
les actuacions de l’administració tributària les conductes següents: 

a) No facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, 
factures, justificants i assentaments de comptabilitat principal o auxiliar, programes i arxius 
informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada amb transcendència 
tributària. 
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b) No atendre algun requeriment degudament notificat. 

c) Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en finques o locals als funcionaris 
de l’administració tributària o el reconeixement de locals, màquines, instal·lacions i 
explotacions relacionats amb les obligacions tributàries. 

d) Las coaccions als funcionaris de l’administració tributària. 

2. La infracció prevista en aquest article serà greu. 

3. La sanció consistirà en multa pecuniària fixa de 150 euros llevat que sigui d’aplicació el que 
disposen els apartats 4, 5 o 6 de l’article 203 de la LGT; en aquest cas, s’aplicaran les multes 
pecuniàries previstes en el  precepte esmentat. 

Article 110. Altres infraccions tributàries 

1. També es consideraran infraccions tributàries: 

a) Determinar o acreditar improcedentment partides positives o negatives o crèdits tributaris 
aparents. 

b) Imputar incorrectament deduccions, bonificacions i pagaments a compte o no imputar bases 
imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de rendes. 

c) No presentar en termini autoliquidacions o declaracions sense que es produeixi perjudici 
econòmic. 

d) Incomplir l’obligació de comunicar el domicili fiscal i els canvis que s’hi produeixin. 

e) Incomplir obligacions comptables, registrals, de facturació o documentació. 

f) Incomplir les obligacions relatives a la utilització del número d’identificació fiscal o d’altres 
números o codis establerts per la normativa tributària. 

2. Tots aquests incompliments es qualificaran i sancionaran, respectivament, tal com disposen 
els articles 195 a 202 de la Llei general tributària. 

Article 111. Liquidació d’interessos de demora 

1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, 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, 
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quan finalitzi el termini establert per a la presentació d’una autoliquidació o declaració sense 
que s’hagués presentat o ho hagi 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 des del moment que l’Administració tributària 
incompleixi per causa imputable a ella mateixa els terminis fixats en la Llei general tributària 
per a resoldre l’assumpte de què es tracti fins que es dicti la resolució esmentada o s’interposi 
recurs contra la resolució presumpta, ni tampoc 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 del 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. 

Article 112. Procediment sancionador 

1. El procediment sancionador en matèria tributària local s’aplica tenint en compte les normes 
especials de la Llei general tributària sobre potestat sancionadora, les disposicions 
reglamentàries de desplegament d’aquesta normativa i les normes reguladores del 
procediment sancionador en matèria administrativa. 

2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma separada als 
d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que l’obligat hagi renunciat 
expressament a la tramitació separada. 

3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, mitjançant 
notificació de l’acord de l’òrgan competent. No es podrà incoar expedient sancionador 
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respecte de la persona o entitat que hagués estat objecte del procediment quan hagi 
transcorregut un termini de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la 
liquidació o resolució derivada d’un procediment iniciat mitjançant declaració o d’un 
procediment de verificació de dades, comprovació o inspecció. 

4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord amb les normes 
especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a l’article 99 de la Llei general 
tributària i les normes sobre la seva instrucció que estableix l’article 210 de la llei esmentada. 

5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per caducitat, 
en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del procediment fins la 
notificació de la resolució que calgui. Si s’ha ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix 
l’inici d’un procediment nou. 

6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les actuacions de 
gestió, inspecció o recaptació respectivament, amb autorització de la Gerència del CCS, i serà 
instruït pel funcionari que es designi a aquest efecte. 

7. L’òrgan competent del CCS per acordar i imposar sancions tributàries és la Gerència del 
CCS

8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de reposició 
davant de la Gerència del CCS, previ al contenciós administratiu. No obstant això, les sancions 
que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via administrativa. 

9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs independent, 
llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què s’acumularan ambdós recursos. 
La interposició d’un recurs contra les sancions impedeix la seva execució fins que siguin 
fermes en via administrativa, sense necessitat d’aportar cap garantia per aconseguir aquesta 
paralització de l’execució. 

Article 113. Sancions aplicables en la recaptació de deutes no tributaris 

1. Es considera una infracció lleu, greu o molt greu, la desatenció dels requeriments formulats 
pel SGTC per obtenir informació: 

a) D’entitats financeres sobre dipòsits en comptes bancaris, la titularitat del quals correspongui 
als deutors municipals. 

b)  D’empleats sobre vinculació laboral i, en cas afirmatiu, la remuneració percebuda pels 
deutors d’ingressos municipals que es detallin al requeriment. 
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2. Si les persones o entitats requerides desatenen en el termini que s’hi assenyali el primer 
requeriment degudament notificat, la sanció serà de 500 €. La desatenció del segon i tercer 
requeriment serà sancionada amb imports de 1.000 i 3.000 €, respectivament. 

3. Aquests expedients sancionadors s’iniciaran a proposta motivada del cap del SGTC, i seran 
instruïts pel funcionari designat. En la tramitació del procediment es donarà tràmit d’audiència 
a l’interessat per un termini de 15 dies, abans d’elevar la proposta a l’òrgan que ha de resoldre. 

4. L’òrgan competent per acordar la imposició d’aquesta sanció és la Gerència.

TÍTOL VII . TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENTS PER MITJANS ELECTRÒNICS, 
INFORMATICS I TELEMÀTICS

Capítol I. Disposicions generals 

Article 114. Introducció de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la gestió de 
procediments 

1. El SGTC impulsarà la tramitació per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics dels 
procediments de gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic que li correspon 
gestionar per delegació dels Ajuntaments, conforme el que disposen la Llei 11/2007, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, els articles 17 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú, 96 de la Llei general tributària i normativa concordant. 

2. Quan la consulta, transmissió o transacció amb dades residents en l’ordinador del SGTC 
afecta a dades de caràcter personal, es garanteix l’autenticitat, integritat, confidencialitat, 
disponibilitat i conservació dels documents obtinguts o resultants. 

3. Mitjançant els articles següents es regulen els procediments que es poden tramitar per 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics a la data d’aprovació d’aquesta ordenança. 

4. Altres procediments, objecte de posterior desenvolupament, podran ser aprovats per 
Resolució del President del CCS i es publicaran al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement. 

Article 115 . Contingut de la base de dades del SGTC 

1. Els fitxers de dades responsabilitat del SGTC són els que s’indiquen a continuació: 

a) Registre de documents. 
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b) Gestió tributària i recaptació .

c) Comptabilitat.

d) Usuaris formació.

e) Inspecció.

f) Recursos humans .

h) Usuaris en conveni.

i) Bústia de contacte.

j) Usuaris carpeta ciutadana. 

k) Usuaris carpeta ajuntaments.

Article 116 . Seu electrònica del SGTC 

1. A la seu electrònica del SGTC s'hi accedeix mitjançant Internet, en l’adreça 
http://www.selvatributs.cat

2. A la seu electrònica s’hi poden realitzar les consultes, tràmits i gestions que es regulen a la 
present ordenança. Les actuacions dutes a terme a la seu electrònica del SGTC tenen la 
mateixa validesa que si s’haguessin fet en una oficina presencial. 

3. Per a la realització de consultes d’informació general, no es requereix cap acreditació 
d’identitat personal. Per a consultar dades de caràcter personal, o efectuar tràmits i gestions 
que els afectin, s’ha d’acreditar la identitat personal en la forma que estableix l’article següent. 

Article 117. Ús de la signatura electrònica.

1. Per dictar resolucions administratives que requereixen estar signades electrònicament, cal 
utilitzar la signatura electrònica reconeguda, que –en els termes previstos a l’article 3 de la 
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, permet identificar el firmant i 
detectar qualsevol canvi ulterior en les dades signades, està vinculada al firmant de manera 
única i a les dades a què es refereix, ha estat creada per mitjans que el firmant pot mantenir 
sota el seu exclusiu control, es basa en un certificat reconegut i s’ha generat mitjançant un 
dispositiu segur de creació de signatura. 
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2. La signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en format 
electrònic el mateix valor que la signatura manuscrita en relació als consignats en paper. 

3. Per la realització de consultes personalitzades, tràmits i gestions per part dels ciutadans 
mitjançant l’accés a la base de dades del SGTC es podrà utilitzar certificat digital d’identificació 
admès pel CCS. Actualment, es poden utilitzar, a tals efectes, tots els certificats expedits o 
validats per l’Agència Catalana de Certificació, CATCert i per la Fàbrica Nacional de Moneda 
y Timbre, FNMT. Es podran admetre altres certificats quan s’hagi assegurat la seva 
compatibilitat tècnica i el seu format s’ajusti a allò especificat en la recomanació UITT X.509 
definida per la Unió Internacional de Telecomunicacions  Sector de Normalització. 

4. Els certificats digitals utilitzats pel SGTC per a identificar-se i garantir comunicacions 
segures amb els ciutadans i altres administracions són els següents:

a) El certificat digital utilitzat pel Servei de Pagaments telemàtics ve ser emès per CATcert 

b) Els certificats utilitzats per a l'accés i/o transmissió telemàtica a les dades d'altres 
administracions, seran certificats personals d’identificació i signatura reconeguda amb càrrec 
per al personal d’administracions públiques classe 1 (CPISRC1), emesos per CATcert o per 
la FNMT. 

Article 118 . Característiques del registre telemàtic 

1. L’adreça electrònica en què s’hi pot accedir és http://selva.tributs.cat 

2. Perquè l’interessat pugui accedir al registre telemàtic, cal que disposi del certificat digital a 
què es refereix l’article 120. 

3. A fi que l’interessat pugui rebre els certificats i documents expedits pel SGTC, haurà de 
designar una adreça que compleixi els requisits de seguretat reglamentàriament exigits. 

4. Els escrits i comunicacions que s’adrecin al SGTC pel registre telemàtic hauran d’estar 
signats amb signatura electrònica reconeguda. 

5. Pel registre telemàtic es poden rebre i trametre sol·licituds, escrits i comunicacions relatives 
als tràmits i procediments que s’especifiquen en els articles següents i que són les següents: 

a) Sol·licitud de certificats.

b) Sol·licitud de domiciliacions. 

c) Sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
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d) Petició de correcció d’errades.

e) Instàncies i recursos administratius.

f) Sol·licitud de devolució d’ingressos Indeguts.

g) Poder de representació administrativa. 

6. No s’expediran còpies compulsades dels documents que es trametin junt amb la sol·licitud, 
escrit o comunicació. 

7. Tots els documents que es rebin per via telemàtica i hagin estat signats amb signatura 
electrònica es registraran informàticament, amb detall de les dades següents, com a mínim, -
identitat del remitent, data  i hora de recepció, número de registre i clau del contingut. 

Article 119. Presentació d’escrits en el registre telemàtic 

1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions es pot realitzar durant les 24 hores 
de tots els dies de l’any; la data i hora oficial haurà de figurar visible a l’adreça electrònica 
d’accés al registre. 

2. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en registres telemàtics tindrà idèntics 
efectes que la realitzada pels altres mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015. 

3. Només s’interromprà la recepció d’escrits quan resulti imprescindible fer-ho, per raons 
tècniques. Sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà un missatge en què es comuniqui 
aquesta circumstància. 

4. El registre telemàtic emetrà un missatge de confirmació de la recepció de la sol·licitud, escrit 
o comunicació juntament amb l’acreditació de la data i hora en què es va produir la recepció i 
una clau d’identificació de la transmissió. El missatge de confirmació, que es configurarà de 
forma que pugui ser imprès o arxivat informàticament per l’interessat i garanteixi la identitat 
del registre, tindrà el valor de rebut de presentació. S’advertirà l’usuari que la no recepció del 
missatge de confirmació o, en el seu cas, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o 
deficiència de la transmissió implica que no s’ha produït la recepció. En aquest cas s’haurà de 
realitzar la presentació en un altre moment o utilitzant altre mitjà. 

5. Per als registres telemàtics es consideren dies inhàbils els dissabtes i els declarats com a 
tals en el calendari nacional, en el calendari autonòmic i en el calendari de festes de la 
província de Girona. 
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6. L’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions rebudes en un dia inhàbil pel registre 
telemàtic s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. A aquests 
efectes, en l’assentament d’entrada s’inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en 
les què es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d’entrada les zero 
hores i un segon del primer dia hàbil següent. 

7. Els registres telemàtics no realitzaran ni anotaran sortides d’escrits i comunicacions en dies 
inhàbils. 

Article 120. Certificats telemàtics 

1. Els certificats telemàtics expedits pe SGTC contindran les dades objecte de certificació, 
codi de verificació i el segell electrònic del SGTC.

2. L’expedició d’un certificat telemàtic es realitzarà:

a) A sol·licitud de l’interessat, a qui li serà enviat o posat a disposició per a la seva remissió a 
l’òrgan que ho requereix. 

b) A instància de l’òrgan sol·licitant, bé a iniciativa de l’interessat o del propi òrgan, sempre 
que compti amb l’exprés consentiment d’aquell, llevat que l’accés estigui autoritzat per una 
llei. En aquest supòsit, la petició de certificat identificarà el tràmit o procediment pel qual es 
requereix i farà constar que se disposa del consentiment exprés de l’interessat o la norma que 
ho exceptua. 

3. Els certificats telemàtics produiran idèntics efectes que els expedits en suport paper. A tal 
efecte, el seu contingut podrà ser imprès en suport paper, en el qual la signatura manuscrita 
serà substituïda per un codi de verificació generat electrònicament que permeti en el seu cas 
contrastar la seva autenticitat accedint per mitjans telemàtics als arxius del SGTC. 

4. Amb caràcter general, fins que no hagi transcorregut el termini per al compliment de les 
obligacions tributàries no podrà lliurar-se certificat, telemàtic o presencial, sobre el compliment 
d’aquestes. En els supòsits de deutes domiciliats no es podrà lliurar aquest certificat fins que 
no hagin transcorregut 20 dies hàbils que disposen les entitats bancàries col·laboradores per 
a retornar dites domiciliacions. 

Article 121 . Transmissions de dades 

1. Les transmissions de dades pel SGTC substitueixen els documents i els certificats 
administratius en suport paper per l’enviament, a través de mitjans telemàtics segurs 
d’aquelles dades, signades electrònicament, necessàries per a la tramitació del procediment 
administratiu i tributari. 
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2. L’aportació de certificats previstos en les vigents normes reguladores de procediments i 
actuacions administratives s’entendran substituïts, a tots els efectes i amb plena validesa i 
eficàcia, per les transmissions de dades que es realitzin amb els requisits d’autenticitat, 
integritat, confidencialitat i no repudi. 

Article 122 . Còpies electròniques 

1. Els documents relatius a al·legacions sobre multes de trànsit, i d’altres, rebuts en el Registre 
del SGTC en format paper seran escanejats i signats electrònicament. 

2. Les imatges electròniques obtingudes tindran la mateixa validesa i eficàcia que els 
documents originals aportats. El procés de digitalització garanteix l’autenticitat, integritat i 
conservació del document imatge signant-lo mitjançant el corresponent segell electrònic 
(CDA). 

3. Els documents en paper convertits en documents electrònics signats es destruiran d’acord 
amb el que estableix la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, el 
Reglament general de gestió i inspecció tributària (Reial Decret 1065/2007), i normes 
autonòmiques de general aplicació. 

Capítol II. Relacions entre el SGTC i els ajuntaments 

Article 123. Consulta de les dades relatives als ingressos propis 

1. Les persones autoritzades per l’ajuntament podran accedir, mitjançant la clau personal 
assignada per el SGTC, a consultar les dades relacionades amb els tributs i altres ingressos 
de dret públic la titularitat dels quals correspon a l’ajuntament. 

2. L’aplicació informàtica del SGTC permet controlar els accessos efectuats des dels 
ajuntaments. 

3. Cas que l’ajuntament formés i explotés la seva pròpia base de dades, hauria de prendre les 
mesures de seguretat necessàries, així com totes aquelles que exigeix la normativa sobre 
protecció de dades de caràcter personal. 

4. Pel que fa al tractament de les dades personals que el SGTC obté, actualitza, modifica o 
conserva en exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació que li han estat 
delegades pels municipis, tindrà la condició de responsable del fitxer. 

Article 124 . Intercanvi de fitxers informàtics 
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1. El SGTC, d’ofici o a petició de l’ajuntament, remetrà a aquest fitxers informàtics en el format 
que resulti més idoni, en els quals es contindran dades relatives a la gestió i recaptació dels 
ingressos municipals. 

2. Quan es requereixi que la transmissió del fitxer tingui els efectes d’una comunicació amb 
signatura manuscrita, s’inclourà la signatura electrònica reconeguda d’òrgan competent o el 
segell electrònic (CDA) del SGTC, que es trametrà i custodiarà pel destinatari de forma 
separada, a l’objecte d’una possible futura verificació. 

3. Es trametran als ajuntaments amb signatura electrònica els fitxers següents:

a) Relació de denúncies de trànsit, quan la multa no s’hagi pagat ni l’expedient estigui afectat 
per cap incidència, a l’objecte que l’Alcalde pugui dictar la corresponent resolució d’imposició 
de sancions. El fitxer contenint les dades de les denúncies i dels presumptes infractors estarà 
signat electrònicament pel cap de la Unitat de Multes del SGTC o amb el segell electrònic 
(CDA) del SGTC

b) Padrons de tributs i preus públics de venciment periòdic. Els fitxers estaran signats 
electrònicament amb el segell electrònic (CDA) del SGTC

c) Relacions de baixes i altres documents originats per la gestió recaptatòria de suficient 
rellevància jurídica. Els fitxers es signaran electrònicament amb el segell electrònic (CDA) del 
SGTC

d) Conjunt de documents escanejats i compulsats relatius a al·legacions per multes de trànsit 
i altres ingressos de dret públic gestionats pel SGTC, per delegació dels ajuntaments. 

4. Els ajuntaments transmetran al SGTC fitxers signats electrònicament quan hagin de 
substituir la transmissió de documentació signada de forma manuscrita. En concret la 
resolució d’imposició de sancions per infraccions a la Llei de Seguretat Viària, a què es refereix 
l’anterior apartat 3.a, podrà ser enviada des de l’ajuntament al SGTC C signada 
electrònicament per l’alcalde, o per l’òrgan que tingui atribuïda la competència sancionadora 
per delegació d’aquell. Alternativament, quan les resolucions sancionadores hagin estat 
signades de forma manuscrita per l’Alcalde, des de l’Ajuntament els funcionaris competents 
introduiran el número i la data de la resolució en l’aplicació informàtica del SGTC. El document 
paper original de la resolució sancionadora es conservarà en l’Ajuntament, als efectes 
pertinents. 

Capítol III. Relacions entre el SGTC i altres administracions 

Article 125. Relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
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1. El SGTC intercanviarà amb l’AEAT informació amb transcendència tributària en les 
condicions que resultin dels convenis signats per la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies al contingut dels quals s’ha adherit el CCS, o d’altres convenis que es puguin 
subscriure. 

2. Sense perjudici de l’intercanvi periòdic d’informació, al qual es refereix l’apartat anterior, el 
SGTC sol·licitarà la col·laboració de l’AEAT quan resulti imprescindible per a l’efectivitat de la 
recaptació dels ingressos municipals la competència de la qual exerceix per delegació. 

La col·laboració sol·licitada podrà referir-se a l’obtenció de dades amb transcendència 
tributària i a qualsevol actuació recaptatòria que hagi d’efectuar-se en un àmbit territorial 
diferent al de la Comarca.

3. Pel que fa a consultes de dades no tributàries relatives a tercers, relacionats amb les 
actuacions que pertoquen a el SGTC es podran fer per via telemàtica i per persona identificada 
i autoritzada. En tot cas, la realització d’aquestes consultes requerirà consentiment dels 
interessats. 

Article 126 . Relacions amb la Prefectura de  Trànsit 

1. Per tal de gestionar eficaçment l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, la Direcció 
General de Trànsit facilita que el SGTC consulti per via telemàtica aquelles dades del Registre 
de Trànsit amb transcendència tributària, i per a la gestió de les denúncies per infraccions de 
circulació. El SGTC limitarà l’abast de la consulta a les dades necessàries i controlarà la 
identitat de les persones consultants. 

2. El SGTC trametrà a Trànsit les comunicacions sobre sancions greus i molt greus, que hagin 
adquirit fermesa administrativa, quan l’ajuntament competent hagi delegat en el CCS la 
recaptació de multes de trànsit i també la competència per remetre dita comunicació.  

Article 127 . Relacions amb les Gerències Territorials del Cadastre 

1. L’intercanvi de dades sobre béns immobles i subjectes passius de l’Impost sobre béns 
immobles amb transcendència per a la gestió d’aquest tribut es farà per mitjans informàtics 
quan la Gerència del Cadastre ho sol·liciti o autoritzi. 

2. Es podran remetre fitxers de dades signats electrònicament quan hagin de substituir la 
tramesa de documentació signada de forma manuscrita. 

3. La gravació de dades relatives al Cadastre de Municipis que han delegat les seves 
competències de gestió tributària de l’IBI en el CCS es fa directament en la base de dades del 
Cadastre, a l’empara del que preveu el Reial decret 417/2006 i el Conveni subscrit 
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Capítol IV. Relacions entre el SGTC i els col·laboradors socials 

Article 128. Col·laboració amb els Registres de la Propietat 

1. El responsable de l’URE de SGTC sol.licitarà al Registre de la Propietat informació precisa 
per a practicar l’embargament de béns immobles, quan resulti necessària per a la continuació 
dels expedients de recaptació executiva. Sempre que el Registrador ho autoritzi, la 
comunicació es realitzarà per mitjans telemàtics. 

Article 129. Col·laboració amb els Gestors Administratius 

1. Per tal de complir el que s’ha convingut amb els gestors administratius, aquests podran 
realitzar les funcions següents: 

a) Autoliquidar l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica en el cas de noves adquisicions 
de vehicles, per compte del subjecte passiu i autoliquidar l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys. L’autoliquidació es farà mitjançant connexió a la base de dades del SGTC. Les 
persones que es podran connectar i consultar les dades obrants al SGTC seran les 
autoritzades pel gestor responsable de la Gestoria i s’hauran d’identificar a través del seu 
certificat digital o mitjançant la generació d’una clau d’accés composta per un “codi d’usuari” i 
una “paraula de control” associada, assignat pel SGTC

b) Pagar la quota mitjançant la passarel·la telemàtica de pagaments, o, en el seu defecte, per 
altre mitjà determinat pel SGTC

c) Qualsevol altre funció que hagi estat acordada mitjançant el corresponent conveni de 
col·laboració social que a tal efecte es realitzi. 

2. Els gestors, actuant com a representants de tercer, degudament identificats, o mitjançant 
l’adhesió a acords de col·laboració signats amb el SGTC podran realitzar tràmits i gestions 
amb el SGTC per via telemàtica. 

Capítol V. Comunicacions amb els ciutadans 

Article 130. Consultes d’informació general 

1. Amb caràcter general, el SGTC procurarà i posarà a l’abast dels ciutadans tots els mitjans 
possibles de forma que per fer qualsevol gestió tributària o de recaptació l’interessat no s’hagi 
de desplaçar personalment a les oficines sinó que pugui resoldre el seu cas o cercar una 
primera informació per Internet, per correu electrònic o telefònicament. 
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2. El SGTC posa a l’abast de les persones interessades la consulta de la informació general 
sobre tramitació dels procediments de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals la titularitat dels quals correspon a Ajuntaments que han delegat en 
el CCS les seves competències. La consulta es pot fer en la seu electrònica del SGTC. 

3. Tenen, entre d’altres, la consideració de consultes d’informació general les següents:

a) Coeficients, tipus impositius, beneficis fiscals i altres determinacions contingudes a les 
Ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments.

b) Calendari fiscal del Municipi.

c) Llocs i mitjans de pagament.

d) Condicions de concessió dels ajornaments o fraccionaments de pagament. 

4. Les consultes a què es refereixen els apartats anteriors es poden realitzar en qualsevol 
moment i lloc, sense que calgui cap acreditació d’identitat personal. 

Article 131 . Consultes de dades de caràcter personal 

1. Les persones proveïdes de certificat digital acreditatiu de la seva identitat podran realitzar 
en la seu electrònica del SGTC consultes sobre les dades de caràcter personal que els afectin. 
A  títol indicatiu, les consultes que es poden fer són les següents:

a) Tributs que ha de pagar a l’ajuntament.

b) Deutes pendents de pagament en una data.

c) Domiciliacions de tributs vigents.

d) Situació dels expedients que li afecten. 

Article 132. Sol·licitud de certificats 

1. L’interessat, proveït de certificat digital d’identificació reconegut pel SGTC, podrà sol·licitar 
en la seu electrònica els certificats següents:

a) No tenir cap deute pendent de pagament en la data de la sol·licitud, relativa a tributs o altres 
conceptes de dret públic gestionats pel SGTC.

b) Haver satisfet un determinat tribut, o altre ingrés no tributari, en data anterior. 
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Article 133. Realització de pagaments 

1. Si l’obligat al pagament disposa de document expedit pel SGTC apte per a efectuar el 
pagament, pot optar per una d’aquestes modalitats:

a) Pagament en qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores aportant el document de 
pagament. 

b) Pagament en la seu electrònica del SGTC, mitjançant targeta de crèdit. 

c) Ordre de càrrec en compte, si és usuari d’una entitat bancària que té operativa la 
funcionalitat de banca electrònica.

d) Ús de la passarel·la telemàtica de pagaments. Les operacions referides als punts b), c) i d) 
s’efectuen en un entorn segur. 

2. Cas de no disposar de document de pagament, l’interessat identificat mitjançant certificat 
digital pot sol·licitar l’abonaré en la seu electrònica del SGTC. El seu pagament es realitzarà 
en una de les formes previstes a l’apartat 1. 

3. Quan l’interessat desitgi rebre el document de pagament en el seu domicili ho haurà 
d’indicar. La remissió del document s’adreçarà al domicili fiscal que consti en els registres del 
SGTC. 

Article 134 . Sol·licituds de domiciliacions 

1. L’interessat podrà sol·licitar en les oficines físiques del SGTC, en la seu electrònica 
d’aquest, o en les entitats bancàries col·laboradores de la recaptació la domiciliació dels tributs 
de venciment periòdic. 

2. La domiciliació podrà afectar a tots o alguns dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
en el futur liquidi l’Ajuntament. 

3. Quan la sol·licitud adreçada a la seu electrònica sigui signada electrònicament per 
l’interessat, la domiciliació tindrà plens efectes sense ulterior tràmit. 

4. Si la sol·licitud no està acompanyada de signatura electrònica, el SGTC prendrà nota de la 
petició, però amb caràcter previ a la seva efectivitat es remetrà una comunicació al domicili de 
l’interessat. 

5. Les domiciliacions es podran revocar en qualsevol moment des de la seu electrònica del 
SGTC. 
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Article 135. Remissió d’escrits i comunicacions per l’interessat 

1. Els interessat identificats mitjançant certificat digital podran presentar a la seu electrònica 
del SGTC els següents tipus de documents:

a) Instàncies.

b) Recursos administratius. 

c) Declaracions tributàries.

d) Sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 

e) Petició de certificats, relatius als ingressos de dret públic que els afectin. 

2. Per cada escrit o comunicació presentats, s’adjuntarà la seva signatura electrònica, 
generada amb les dades de signatura de l’emissor, i totes les dades que permetin al SGTC 
verificar la integritat d’allò signat i l’autenticitat del signant. 

3. El SGTC verificarà la signatura de l’escrit presentat i la identitat del remitent, així com que 
el certificat utilitzat per a la generació de la signatura electrònica no hagi perdut la seva eficàcia 
per revocació, caducitat o qualsevol causa establerta a l’ordenament jurídic. 

4. Els efectes de la presentació dels documents referits a l’apartat 1 seran els propis de la 
presentació amb signatura manuscrita. 

Article 136 . Notificacions administratives 

1. Es practicarà la notificació per mitjans telemàtics als interessats en els termes que 
s’estableix a la ordenança d’administració electrònica del Consell Comarcal de la Selva. Així 
mateix, es practicarà la notificació per mitjans telemàtics als interessats que hagin indicat 
aquest mitja com a preferent per a la recepció de notificacions en la seva sol·licitud, escrit o 
comunicació , o be consentint aquest mitjà a proposta del servei del SGTC competent. La 
sol·licitud i el consentiment es podran emetre i obtenir per mitjans electrònics i podrà 
contemplar els diferents tràmits dels  procediments administratius que el consell comarcal 
realitza relacionats amb l’interessat.

2. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, el 
Consell Comarcal de la Selva podrà enviar un avís al dispositiu electrònic i / o a l'adreça de 
correu electrònic de l'interessat que aquest hagi comunicat, informant de la posada a 
disposició d'una notificació a la seu electrònica o a l'adreça electrònica habilitada única. La 
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manca de pràctica d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament 
vàlida.

3. El sistema de notificació establert pel Consell Comarcal de la Selva acreditarà la data i hora 
de la notificació a l’interessat i l’accés d’aquest al contingut del missatge de notificació, així 
com qualsevol causa tècnica que impossibiliti l’accés. Quan existint constància de la recepció 
de la notificació, transcorrin deu dies naturals sense que accedeixin al seu contingut, 
s’entendrà que la notificació ha estat refusada.

4. Les notificacions a tercers emeses pel SGTC estaran signades electrònicament, mitjançant 
segell electrònic del SGTC (CDA) o certificat de funcionari, acreditatiu de la identitat i càrrec 
del responsable que signa la notificació. S’acompanyarà un codi de verificació electrònica, en 
base al qual l’interessat podrà accedir a la pàgina web deL SGTC a fi de comprovar 
l’autenticitat del document i la identitat del signant. 

5. No obstant el previst en els apartats anteriors d’aquest article, les comunicacions i 
notificacions que s’hagin de realitzar al SGTC s’efectuaran a través de la seu electrònica 
d’aquest organisme quan els interessats es corresponguin amb la relació d’obligats que detalla 
l’article 2.2 de la ordenança d’administració electrònica del Consell Comarcal de la Selva.

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Disposició addicional única. Modificació “ex lege”

1. Les prescripcions d’aquesta ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l’Estat d’aplicació als procediments d’aplicació i efectivitat dels tributs i 
altres ingressos de dret públic de les entitats locals que s’hi regulen, s’entendran 
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 

2. En el cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del CCS per introduir al 
text de l’ordenança les corresponents modificacions o els aclariments pertinents. 

3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació bàsica de 
l’Estat d’aplicació als procediments d’aplicació i efectivitat dels tributs i altres ingressos de dret 
públic de les entitats locals que s’hi regulen no necessitaran de l’expressa publicació per part 
del CCS. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria única 
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Des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, els drets reconeguts al Títol VII podran ésser 
exercits respecte dels procediments que estiguin adaptats a les disposicions que s’hi recullen; 
sense perjudici que el contingut del Títol esdevindrà plenament aplicable en els termes 
establerts a la disposició final 3ª de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Disposició derogatòria única

Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança queda derogada l’anterior ordenança general de 
gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança, que ha estat modificada per acord inicial del Ple del Consell Comarcal de 
la Selva en sessió celebrada el 16 d’octubre de 2018, i que ha quedat definitivament aprovada 
en data 27 de desembre de 2018, regirà a partir del dia 1 de gener de 2019 i tindrà vigència 
fins que se n’acordi la seva modificació o derogació.
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