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Article 1.- Fet imposable 

 

1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter 

real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats 

empresarials, professionals o artístiques. 

 

2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de 

ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. 

 

Article 2.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori 

nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable. 

 

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un 

representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 

comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a 

l’alta en el registre de contribuents. 

 

Article 3.- Responsables i Successors 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 

General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori 

 

1. Estan exempts de l'impost: 

 

A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes 

autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg  de les Comunitats 

Autònomes i de les Entitats Locals. 

 

B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, 

durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme 

l’activitat.  

 

Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de 

nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives 

des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan, 

encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment 

sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de: 

 

- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat. 



 

 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 02 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 

2019 

 

2 

 

 

- Transformació de societats. 

 

- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la 

nova entitat. 

 

C) Els següents subjectes passius: 

 

- Les persones físiques. 

 

- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les 

entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net 

del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR. 

 

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció 

només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, 

sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 

EUR. 

 

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte 

les següents regles: 

 

1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del Codi 

de comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla general de 

comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre, els imports de 

la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos 

corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions 

i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i 

altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci. 

 

2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de 

l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no 

residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini 

de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de 

l’acreditament de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les 

societats civils i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general 

tributària, l’import net del volum de negoci serà el que correspongui al penúltim 

any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu 

hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del volum de 

negoci s’elevarà a l’any. 

 

3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt 

de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 

 

No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de 

l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al 

conjunt d’entitats que pertanyin al grup. 

 

A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o 

indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha 

control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, sigui soci d'una 

altra societat, que es qualificarà com a dependent, respecte de la qual: 
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a) Tingui la majoria dels drets de vot. 

 

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 

 

c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats 

amb altres socis. 

 

d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular 

els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En 

particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres 

de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan 

d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per 

aquesta. 

 

Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun 

dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.  

 

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, 

s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels 

establiments permanents situats en territori espanyol. 

 

D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances 

privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre. 

 

E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els 

seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, 

o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i 

els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre, 

estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o 

articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, 

per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit 

ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap 

particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries 

primes o al sosteniment de l’establiment. 

 

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim 

de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació 

que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, 

encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, 

sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera 

persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment 

de l’establiment. 

 

G) La Creu Roja. 

 

H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats 

o convenis internacionals. 
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I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al 

mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en 

l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat 

específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin 

els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei: 

 

a) Les fundacions. 

 

b) Les associacions declarades d’utilitat pública. 

 

c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix 

la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 

desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o 

associacions. 

 

d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de 

fundacions. 

 

e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 

d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el 

comitè paralímpic espanyol. 

 

f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que 

es refereixen la lletres anteriors. 

 

2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat  

1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 

 

3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter 

pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part. 

 

4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada 

a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al 

compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 

fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats 

agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en 

la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 

6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció 

segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota 

corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon 

període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una 

vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la 

lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article. 

 

Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 

 

1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui 

iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, 
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gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària durant 5 anys, a comptar 

des de l'inici de l’activitat o, si s'escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra 

B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada 

transcorreguts 5 anys. 

 

Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi 

exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de 

l’article 4.1 de la present Ordenança. 

 

Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el 

municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia 

una nova activitat en els següents casos: 

 

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost. 

 

b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava 

exercint. 

 

c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja 

s'estava realitzant. 

 

d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de 

l'activitat per la qual ja s'estava tributant. 

 

3. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de 

l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració 

superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades 

en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins 

al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau 

d’afectació dels locals per les dites obres. 

 

4. Les reduccions regulades en els apartats 2 i 3 anteriors es concediran per 

l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el 

percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució 

de l’import reduït. 

 

5. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran 

d’una bonificació addicional del 25% sobre la quota tributària del període impositiu 

corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin entre 1 i 25 

treballadors la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de 

les activitats desenvolupades en el municipi. El percentatge de bonificació sobre la 

quota serà del 30% en cas que l’increment de treballadors superi els 25.  

 

Per al càlcul de la bonificació caldrà tenir en compte les següents especialitats: 

 

a)En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no 

es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part 

de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 

 

b)Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 

d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral complerta. 
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Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el 

qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa, això és, còpia dels 

nous contractes indefinits celebrats i del model TC2. L’acord de concessió inclourà, si 

s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del 

període impositiu corresponent. 

 

6. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament 

a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst 

en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en 

l’article 9 d’aquesta ordenança. 

 

Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals  

 

1.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 

5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, 

s’han de presentar durant el primer trimestre de l’any, o juntament amb la declaració 

d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar 

acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis 

sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes 

des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la 

data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles 

per al seu gaudiment. 

 

2.- El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a 

comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’Organisme o 

Administració competent per a la seva tramitació. En el cas que no s’hagi resolt en 

aquest termini, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada. 

 

 

Article 7.- Quota tributària 

 

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de 

ponderació i situació regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com 

les bonificacions i reduccions regulades en els articles 4 i 5 anteriors. 

 

Article 8.- Coeficient de ponderació 

 

D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les 

quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient 

de ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del subjecte 

passiu, segons el quadre següent: 

 

Import net del volum de negoci (EUR) Coeficient 

Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00 1,29 

Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00 1,30 

Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00 1,32 

Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00 1,33 

Més de 100.000.000,00 1,35 

Sense volum net de negoci 1,31 

 

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del 

subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides 
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pel mateix i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de 

l’article 4t d’aquesta ordenança.  

 

El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent 

a les activitats desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense 

establiment permanent. 

 

Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de 

negoci per causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació 

provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior 

que sigui procedent. 

 

Article 9.- Coeficients de situació 

 

1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 

públiques d'aquest municipi es classifiquen en 3 categories fiscals. Annex a aquesta 

ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria 

fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 

 

2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 

esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita 

classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest 

Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de 

vies públiques. 

 

3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 

8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 

físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 

coeficients següent: 

 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 

 

 1a 2a 3a 

Coeficient aplicable 1,400 1,285 1,180 

 

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 

categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 

principal. 

 

Article 10.- Període impositiu i acreditament 

 

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de 

declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data 

de començament de l'activitat fins el final de l'any natural. 

 

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, 

excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de 

començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es 

calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per 

finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat. 
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També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 

prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest 

cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de 

la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit 

l'activitat.  

 

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la 

quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita 

quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 

 

Article 11.- Règim de declaració i d'ingrés  

 

1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn 

les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les 

liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels 

instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits 

actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent. 

 

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats 

poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 

d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització 

del període d’exposició pública dels padrons corresponents.  

 

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat 

que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de 

l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, 

l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de 

garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri 

fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna. 

 

No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en 

cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, 

sense perjudici que, si la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat 

de la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució d'ingressos. 

 

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en 

l'article 62 de la Llei general tributària. 

 

Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés 

s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora 

i dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 

 

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment 

del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible 

el recàrrec de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec 

executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït. 

 

El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al 

que disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei general tributària. 

 

Article 12.- Comprovació i investigació 
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Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi 

delegat aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions 

d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica 

de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la 

inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, 

tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 

 

Article 13.- Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 

contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer 

l'Administració delegada. 

 

2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions 

de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les 

actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, 

d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.  

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general 

de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 

locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona 

que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal, que fou aprovada pel Ple en sessió celebrada a Canet de 

Mar el 25 d’octubre de 2018, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2019, i es 

mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació 

parcial, els articles no modificats continuaran vigents.1 

 

 

Disposició addicional primera 

 

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin 

estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència 

per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a 

l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el 

subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a 

l’ordenança que resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació. 

 

Disposició addicional segona 

 

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra 

norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran 

d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança. 

 

 

 

                                                 
1 El Ple, en sessió ordinària, en data 25 d’octubre de 2018, aprovà provisionalment la modificació d’aquesta 
ordenança fiscal i el seu text refós (29/10/2018). En no haver-se presentat reclamacions durant el període 
d’exposició pública, aquells acords quedaren elevats a definitius (BOP 28/12/2018). 
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Annex: Categoria Fiscal de les Vies Públiques 

 

 

Nom via 

c
a
te

g
o
ri
a
 

1
 

c
a
te

g
o
ri
a
 

2
 

c
a
te

g
o
ri
a
 

3
 

C ABELL x     

C ABELL BAIX x     

C ALBA x     

C ALCALDE ALEGRET x     

C ALCALDE FORS x     

PL ELS AMERICANOS x     

C AMPLE x     

C ANTONI GAUDÍ x     

C ARAGÓ x     

C AURORA DIAZ PLANA x     

C AUSIAS MARCH x     

C BALMES x     

C BARCELONA x     

PL BARRIS x     

C BERGANTÍ HERNÁN CORTÉS x     

C BOFILL I MATAS x     

C BONAIRE x     

C BORRAS DE PALAU x     

C BRUC x     

RIERA BUSCARONS x     

PL BUSQUETS x     

C CADILLAC x     

C CADÍ x     

C CALDETA x     

C CANIGÓ x     

C CARLES CARQUES I MARTI x     

C CARLES FLOTATS x     

C CASTAÑER x     

C CASTELLET x     

AV CASTELLMAR x     

C CATALUNYA x     

C CEDRO x     

C CIRIL MASRIERA x     

C CLAUSELL x     

PL COLOMER x     
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Nom via 
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2
 

c
a
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o
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3
 

C ELS COMEDIANTS x     

C CONCORDIA x     

C COSTA DE L'HOSPITAL x     

C LA CREUETA x     

C CUBA x     

RONDA DOCTOR ANGLES x     

AV DOCTOR FLEMING x     

C DOCTOR GUITERAS x     

RONDA DOCTOR MANRESA x     

AV DOCTOR MARIA SERRA x     

PTGE DOCTOR SANTIÑA x     

C DOLORS VIÑAS x     

C DOTRAS VILA x     

C DRASSANES DEL PLA x     

C EDUARD FARRES x     

C EMILIA DOMENECH x     

C EMPORDÀ x     

C ENRIC JOVER x     

C ESCALES DEL SANT CRIST x     

PL ESGLÉSIA x     

C ESGLÉSIA x     

C EUSEBI ARNAU x     

C EUSEBI GOLART x     

C F. DANIEL MOLINA x     

C FERRAN ROIG x     

RONDA FERRER DE CANET x     

C FOLCH I TORRES x     

C LA FONT x     

C FRAGATA NUMANCIA x     

C FRANCESC CAMBÓ x     

C FRANCESC CORBERA x     

C FRANCESC GUARDIA x     

C FRANCESC PARERA x     

PL GABRIEL MACIA x     

C GARBÍ x     

RIERA GAVARRA x     

AV GENERAL MORAGUES x     

C GENERALITAT x     
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Nom via 
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a
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g
o
ri
a
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2
 

c
a
te
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o
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3
 

C GIRONA x     

C GRAM x     

PL INDUSTRIA x     

C ISLA CRISTINA x     

C JAUME FERRER NOE x     

C JAUME PAGA x     

PTGE JAUME PAGA x     

PL JAUME TRAVESA x     

C JOAN MARAGALL x     

C JOAN OMS x     

C JOANOT MARTORELL x     

RONDA JOSEP ANSELM CLAVE x     

C JOSEP BARO x     

C JOSEP CABRUJA x     

C JOSEP CARNER x     

C JOSEP M. DANES x     

C JOSEP MORA x     

C JOSEP PLA x     

RIERA LLEDONERS x     

C LLEIDA x     

C LLEVANT x     

AV LLIMONERS x     

C LLUÍS DOMENECH I MONTANER x     

C LÓPEZ PICO x     

C M DOLORS VIÑAS x     

C MANEL BUSQUETS x     

PL MANEN x     

C MAR x     

AV MARESME x     

C MARIA ROCA ROSSELL x     

C MARIA SAUS x     

C MARIA SAUS I TEIXIDO x     

C MAS EL GRAU x     

C MAS FELIU x     

C MAS MUNI x     

C MAS RAMONET x     

C MERCAT x     

PLCET MERCÈ VIADER x     
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Nom via 
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a
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g
o
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3
 

C MIRAMAR x     

C MISERICORDIA x     

PG MISERICORDIA x     

C MN. MARIÀ MARTINEZ x     

C MOLÍ x     

PTGE MOLÍ DEL MIG x     

C MONTNEGRE x     

C MONTSENY x     

C MOSSÈN CINTO VERDAGUER x     

C MOSSÈN COMERMA x     

C NARCÍS MONTURIOL x     

C NOU x     

C OLIVER x     

C OLOT x     

PL ONZE DE SETEMBRE x     

C LA PALMA x     

C LES PALMES x     

C PAS D'EN MARGES x     

PL PAU CASALS x     

C PAU GARGALLO x     

C PEDRACASTELL x     

C PERE DELEGLISE x     

PL PERE DOMENECH I ROURA x     

RIERA PINAR x     

C PIRINEUS x     

C DE POL x     

C POMPEU FABRA x     

C PUBILLES x     

C PUIG I CADAFALCH x     

C QUIRZE PLANET x     

C RAFAEL MASO x     

C RAFEL CAMPALANS x     

C RAMON DE CAPMANY x     

C RAVALET x     

C RIAL DE CAN GODAY x     

C RIAL DELS OMS x     

C ROMANÍ x     

C ROSSELLÓ x     
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Nom via 
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2
 

c
a
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g
o
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a
 

3
 

C SALVADOR ESPRIU x     

C SANT ANTONI x     

C SANT ANTONI MARIA CLARET x     

C SANT BENET x     

RIERA SANT CRIST DEL PLA x     

C SANT CRISTOFOL x     

RIERA SANT DOMENEC x     

RONDA SANT ELM x     

C SANT ESTEVE x     

C SANT FELIU x     

C SANT IGNASI DE LOYOLA x     

C SANT ISCLE DE VALLALTA x     

C SANT ISIDRE x     

C SANT JAUME x     

C SANT JOAN x     

C SANT JOAQUIM x     

RONDA SANT JORDI x     

C SANT JOSEP x     

C SANT JOSEP ORIOL x     

C SANT MARC x     

C SANT MIQUEL x     

C SANT PAU x     

C SANT PERE x     

C SANTA ANNA x     

C SANTA BARBARA x     

C SANTA ISABEL x     

C SANTA LLÚCIA x     

C SANTIAGO RUSIÑOL x     

C SANTÍSSIMA TRINITAT x     

C SAUC x     

C SEBASTIÀ CABOT x     

C TARRAGONA x     

C TOMAS I MILANS x     

C TORDERA x     

RIERA LA TORRA x     

C VALENCIA x     

C VALL x     

C VALL DE MARTRE x     
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Nom via 
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2
 

c
a
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o
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C VERDAGUER I CALLIS x     

C VERGE DE LA MERCE x     

C VERGE DE LES NEUS x     

C VERGE DE MONTSERRAT x     

C VERGE DE NURIA x     

C VERGE DEL CARME x     

C VERGE DEL PILAR x     

C VERGE DEL REMEI x     

C VERGE DEL ROSER x     

C VIA CANNETUM x     

C VIA CARLES PASCUAL x     

C VIA FIGUEROLA x     

C VICENÇ ROCOSA ISERN x     

C XARO ALT x     

C XARO BAIX x     

C XESCO BOIX x     

C ÀNGEL GUIMERÀ x     

AFORES CA L'ALERO     x 

AFORES CA L'AULET     x 

AFORES CA L'ESPANYOL     x 

AFORES CA L'URPÍ     x 

AFORES CAL BISBE     x 

AFORES CAL CURT     x 

AFORES CAL DOCTOR MANRESA     x 

AFORES CAN BATLLE     x 

AFORES CAN BELLSOLELL     x 

AFORES CAN BERTRAN SOLER     x 

AFORES CAN BEYA     x 

AFORES CAN BIEL MISSE     x 

AFORES CAN BISCARRI     x 

AFORES CAN CATA     x 

AFORES CAN DANGLA     x 

AFORES CAN DOTRAS     x 

AFORES CAN DURAN     x 

AFORES CAN GALLINA     x 

AFORES CAN GENÍS CARBONEL     x 

AFORES CAN GIOL     x 

AFORES CAN GODAY     x 
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Nom via 
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a
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3
 

AFORES CAN GOFAU     x 

AFORES CAN JOVER     x 

AFORES CAN LLORENÇO     x 

AFORES CAN MOLIST     x 

AFORES CAN MOREU-CABAU     x 

AFORES CAN NIELLA     x 

AFORES CAN RIBAS     x 

AFORES CAN ROVIRA     x 

AFORES CAN SALAT     x 

AFORES CAN SEGAL     x 

AFORES CAN SEGARRA     x 

AFORES CAN VILA     x 

AFORES CASETA RENFE     x 

AFORES CASTELL STA FLOREN     x 

AFORES CLUB DE TENNIS     x 

AFORES CÀMPING VICTÒRIA     x 

AFORES ELS CASTANYERS     x 

AFORES GRAU MONTANYA     x 

AFORES HORTA FIGUEROLA     x 

AFORES HORTA PLANET     x 

AFORES HORTA ROSA     x 

AFORES HORTA SALVA     x 

AFORES HORTA SANT CRIST     x 

AFORES HORTA SANT JOSEP     x 

AFORES HORTA SANT MIQUEL     x 

AFORES JONSA FONSA     x 

AFORES L'ALZINOT     x 

AFORES L'AUBO     x 

AFORES LA VERNOYA     x 

AFORES LES ESTIRES     x 

AFORES LES MIMOSES     x 

AFORES MOTEL     x 

AFORES PARES MISSIONERS     x 

AFORES RIAL VALL MARTRA     x 

AFORES RIAL VALLDEPERA     x 

AFORES ROIG CLARET     x 

AFORES SANTUARI     x 

AFORES TAXONERA     x 
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LA AFORES TORRITA     x 

AFORES VIL.LA SOLEDAD     x 

AFORES VILLA PAQUITA     x 

AV ANGEL PLANET     X 

RIAL DE SANT CRIST DEL PLA     X 

ANTIC CAMí D'ARENYS     X 

C FRAGATA PAULITA     X 

C DOMENEC PASCUAL   x   

C GERMANS BASSAS   x   

C JAUME ROMAGOSA I DURAN   x   

RIERA MISSER   x   

PL PERE LLAUGER I PRIM   x   

C RIAL DE MAS FIGUEROLA   x   

 

 

 


