ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
I.- Disposició general i fet imposable
ARTICLE 1
Aquesta Ordenança Fiscal s'estableix a l'empara de les disposicions de l'article 106 en relació als 4.b) i 5.E.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 6.1 i 8.1 a) de la Llei
8/1987, de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya; i 15 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre reguladora de les Hisendes Locals.
El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats de règim jurídic aplicables a aquest Municipi, de
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, previst als articles 79 al 192 de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals modificats parcialment pel Reial Decret-Llei 4/1990, de 28 de setembre, la Llei 6/1991, d'11 de març i la
Llei 17/1991, de 6 de juny.
ARTICLE 2
1.

El fet imposable de l'impost està constituït pel simple exercici en el territori nacional, d'activitats
empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat, i estiguin o no
especificades en les tarifes de l'impost.

2.

Als efectes d'aquest impost, tindran la consideració d'activitats empresarials les ramaderes, quan tinguin
caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. En conseqüència, no tindran
aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, cap
de les quals constituirà el fet imposable de l'impost.

3.

Tindrà la consideració de ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que estigui comprès en
algun dels casos següents:
a)

Que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agrícolament o forestal
pel propietari del bestiar.

b)

L'estabulat fora de les finques rústiques.

c)

El transhumant o transterminant.

d)

El que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca on es criïn.

ARTICLE 3
1.

Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic quan suposi
l'ordenació per propi compte dels mitjans de producció i de recursos humans, o d'un d'ambdós, amb la
finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

2.

L'exercici de les activitats gravades per l'impost es provarà per qualsevol mitjà admissible en Dret i, en
particular, pels següents:
a)

Qualsevol declaració tributària formulada per l'interessat o els seus representants legals.

b)

Reconeixement per l'interessat o els seus representants legals efectuat amb diligència, acta
d'inspecció o qualsevol altre expedient tributari.

c)

Anuncis, circulars, mostres, rètols o qualsevol altre procediment publicitari que posi de manifest
l'exercici d'una activitat econòmica.

d)

Dades obtingudes dels llibres o registres de comptabilitat portats per tot tipus d'organisme o
empresa, degudament certificats pels responsables de les mateixes o la pròpia Administració.
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e)

Dades que faciliti qualsevol autoritat per pròpia iniciativa o per requeriment de l'Administració
tributària competent i, en especial, les aportades pel mateix Ajuntament.

f)

Dades que facilitin les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, col·legis i associacions
professionals i altres institucions reconegudes oficialment per iniciativa pròpia o a requeriment de
l'administració tributària competent.

ARTICLE 4
No constituirà fet imposable d'aquest impost l'exercici de les activitats següents:
a)

L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament inventariats com
a immobilitzats amb més de dos anys d'antelació a la data de la seva transmissió, i la venda de béns d'ús
particular i privat del venedor, sempre que els hagués utilitzat durant el mateix període de temps.

b)

La venda dels productes rebuts com a pagament de treballs personals o serveis professionals.

c)

L'exposició d'articles amb l'exclusiu fi de decoració o adornament de l'establiment. Però estarà subjecte a
l'impost l'exposició d'articles per regal als clients.

d)

Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un únic acte o operació aïllada.

e)

La utilització de mitjans de transport propis, així com les reparacions efectuades en tallers propis, sempre
que no es prestin serveis a tercers.

II. Exempcions i bonificacions
ARTICLE 5
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 desenvolupi l’activitat.
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els supòsits següents:
1r. Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat. A aquests efectes,
s’entendrà que les activitats econòmiques s’han desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat en
els supòsits següents:
a)

En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.

b)

En les transformacions de societats.

c)

Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídico-tributària del titular d’una activitat, si
l’anterior manté una posició de control sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l’activitat.

d)

Quan els membres d’una entitat de l’article 35.4 de la llei General Tributària que vagi a continuar
l’exercici d’una activitat preexistent siguin, majoritàriament, els mateixos que formaven part de
l’entitat que venia exercint aquesta activitat, o entre aquests i aquells existeixin vincles familiars
per línia directa o col·lateral fins a segon grau.

2n. Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja vinguessin realitzant activitats empresarials
subjectes al mateix, en els casos següents:
a)

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

Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que es venia exercint.

c)

Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es venia
realitzant.

d)

Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la
qual es venia tributant.

C) Els subjectes passius següents:
–

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 de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 de €

–

Els contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents que operin a Espanya mitjançant
establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

A efectes de la determinació de la xifra de negocis, es tindran en compte les regles previstes a l'article
82.1.c) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades a la llei 30/1995,
de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament, en tots els seus graus, finançats
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 els
quals, sense tenir ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus
alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensió o internat i malgrat que,
per excepció, venguin al mateix establiment el producte dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat,
sempre que l'import de dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini,
exclusivament, a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
F)

Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, en les
activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i ocupacional, que es realitzin per a l'ensenyament,
educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les
esmentades finalitats sempre que l'import de venda, sense utilitat per a cap particular o terceres
persones, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.

G) La Creu Roja Espanyola.
H) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis
internacionals.
I)

Les entitats sense finalitats lucratives que estableix la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, per les seves explotacions
econòmiques exemptes de l'Impost sobre societats.

ARTICLE 5-bis
Sobre la quota de l'impost s'aplicarà, en tot cas, la bonificació següent:
Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions de les mateixes i les societats agràries de
transformació tindran la bonificació prevista en la llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les
cooperatives.
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III. Subjectes passius i responsables
ARTICLE 6
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats
que originen el fet imposable.
ARTICLE 7
1.

En els supòsits de transmissió per qualsevol causa de les explotacions i establiments mercantils que
tinguin per objecte l'exercici d'activitats econòmiques gravades per aquest impost, el nou titular serà
responsable solidari dels deutes liquidats o pendents de liquidació, acreditats per l'esmentat tribut.

2.

Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una
infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

IV. Quota tributària
ARTICLE 8
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes i la instrucció de l’impost, aprovades pels reials decrets
legislatius 1175/1990, de 28 de setembre i 1259/1991, de 2 d’agost, de conformitat amb els preceptes
continguts al Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en aquesta ordenança, així com en les disposicions que les complementin i
desenvolupin, i els coeficients establerts als articles 9 i 10 d’aquesta ordenança, així com les bonificacions que
es puguin establir.
ARTICLE 9
De conformitat 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 mínimes municipals resultants de
l’aplicació de les tarifes i la instrucció de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat
en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
Aquest coeficient es determinarà de conformitat amb el quadre següent:

Import net de la xifra de negoci (€)

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 xifra de negoci

1,31

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import net de la xifra de negocis del
subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà
d’acord amb el que preveu l'article 82.1.c) del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
El coeficient corresponent a “Sense xifra de negoci” s’aplicarà en els casos següents:
Pàgina 88

a)

Per a la determinació de la quota ponderada corresponent a activitats realitzades per subjectes passius
no residents sense establiment permanent.

b)

En aquells casos en què l’Ajuntament no disposi d’aquesta dada per causes imputables al subjecte
passius. Quan aquest faciliti aquesta informació, es practicarà la regularització corresponent.

c)

En els casos en què així ho estableixi una norma legal.

ARTICLE 10
1.

Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior s'incrementaran
mitjançant l'aplicació de l'escala d'índexs següent, en funció de la situació física de l'establiment dins del
terme municipal, i de la categoria o sector en què radiquin.

Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada
Categoria
Índex aplicable

1a

2a

3a

2,25

1,96

1,81

Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren a l’annex únic a
aquesta ordenança.
2.

3.

Per a l'aplicació dels índexs de situació es tindran en compte les normes següents:
a)

Amb caràcter general, s'aplicarà l'índex que correspongui al tram de carrer que correspon a la
parcel·la cadastral on es troba localitzat el local.

b)

Si la parcel·la té dues o més façanes a carrers o trams de carrer, s'aplicarà l'índex que correspongui
al tram pel qual té accés al local.

c)

Si el local té més d'un accés a tram de carrer, s'aplicarà l'índex que correspongui al de l'accés
principal i, de no ser possible la seva determinació, el del tram de carrer amb l'índex més elevat.

d)

En els casos de locals situats en parcel·les interiors d'illa, sense façana a la via pública, també
s'aplicarà l'índex que correspongui al tram de carrer pel que té accés el local.

L'índex de situació no serà d'aplicació per a les quotes provincials i nacionals ni per a les activitats que no
s'exerceixin en local determinat.

V. Normes de gestió de l'impost
ARTICLE 11
1.

El període imposable coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, que serà
el període comprès entre la data d'inici de l'activitat i el termini de l'any natural.

2.

L'impost s'acredita el primer dia del període imposable i les quotes seran irreductibles, llevat de les
declaracions d'alta on el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, en el qual cas les quotes
es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que manquin per la finalització de l'any,
incloent-hi el de l'inici de l'exercici de l'activitat.

3.

Quan es tracti d'espectacles que tinguin establertes les quotes per actuacions aïllades, l'acreditament es
produeix per la realització de cada actuació, havent-se de presentar les corresponents declaracions en la
forma que s'estableixi reglamentàriament.
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ARTICLE 12
1.

2.

És competència de l'Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de l'impost:
a)

La realització i pràctica de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris,
l'emissió dels instruments de cobrament i la confecció del padró o matrícula fiscal.

b)

La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

c)

La concessió i denegació d'exempcions.

d)

La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra els actes i actuacions de gestió
tributària a què fan referència els apartats a), b) i c) anteriors.

e)

Les actuacions que tinguin per objecte l'assistència i informació al contribuent en relació a les
matèries compreses en aquest apartat.

L'Ajuntament exercirà les competències i funcions de la gestió censal i la inspecció de l'impost, en règim
de delegació amb subjecció als requisits i condicions establerts a l'Ordre de 10 de juny de 1992 i al Reial
Decret 243/1995, de 17 de febrer, així com les que es puguin establir als acords de delegació.

ARTICLE 13
1.

L'Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de l'impost, a partir de la matrícula
elaborada per l'Administració Tributària de l'Estat.
El padró fiscal hi constarà, a més de les dades censals de la matrícula, els coeficients de ponderació i de
situació, la quota municipal resultant de l'aplicació de les tarifes i els coeficients esmentats, el recàrrec
provincial i el deute tributari.
El padró serà aprovat per Decret de l'Alcalde president i exposat al públic per un termini de quinze dies
hàbils, comptats a partir de la publicació de l'Edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, dins
del qual els contribuents podran formular els recursos i al·legacions que considerin oportuns. L'exposició
pública del padró fiscal produirà els efectes de la notificació en els termes establerts a l'article 102 de la
Llei General Tributària.

2.

Finalitzada l'exposició pública del padró, s'iniciarà el període voluntari de cobrament, dins dels terminis
que s'assenyalin en l'edicte de cobrament corresponent a cada exercici.

3.

En els casos de noves altes en què no sigui d'aplicació l'exempció pregada prevista a la lletra B) de
l'article 5 d'aquesta ordenança, l'Ajuntament, prèvia denegació de l'exempció, practicarà la liquidació
d'ingrés directe que correspongui.

4.

En cas de baixa per cessament de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, llevat
d'aquell en què es produeixi el cessament esmentat. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució
de la part de la quota corresponent als trimestres naturals on no s'hagués exercit l'activitat.

ARTICLE 14
1.

Els subjectes passius interessats a gaudir d'algun dels beneficis fiscals previstos en aquesta ordenança,
ho hauran de sol·licitar expressament en formular la corresponent declaració d'alta a la matrícula. Queden
exceptuats d'aquesta obligació els subjectes passius a què fan referència les lletres A), C), D), G) de
l'article 5 d'aquesta ordenança.

2.

L'efecte de la concessió dels beneficis fiscals comença a partir del primer dia del període impositiu
següent a la data de sol·licitud.
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No obstant el que s'estableix a l'apartat anterior, quan al subjecte passiu se li notifiqui una liquidació en
què no se li reconegui un benefici fiscal pregat en aquest impost, aquest podrà instar la rectificació de la
liquidació i la concessió del corresponent benefici en tant la liquidació no sigui ferma.
Igualment, es concedirà el benefici fiscal sol.licitat, si escau, per a l'any en curs quan la sol.licitut hagi
estat presentada en data posterior a la d'acreditació però en tant aquest no sigui exigible.

ARTICLE 15
1.

Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats podran formular recurs
de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la notificació expressa
o de l'exposició pública del padró corresponent.

2.

La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que, dins el termini
previst per a interposar recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i
acompanyi la garantia preceptiva pel total del deute tributari en els termes previstos pel Reglament
General de Recaptació.

3.

No obstant el previst a l'apartat anterior, l'Alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense
prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-la o bé demostri
de manera fefaent l'existència d'errors materials o aritmètics en la liquidació objecte d'impugnació.

ARTICLE 16
La recaptació de les quotes de l'impost es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis
estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal
General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període voluntari de
cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment de l'últim pagament es
produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les condicions de la dispensa de la garantia.
ARTICLE 17
La inspecció de l'impost, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les sancions que
siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis estatals reguladores de
la matèria i les disposicions que les desenvolupen, així com l'Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i
Recaptació.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Es mantindran fins a la data de la seva extinció els beneficis fiscals reconeguts en aquest impost per aquells
supòsits no contemplats en l'article 5 d'aquesta ordenança.
Segona
Els subjectes passius que la data d'entrada en vigor de l'aplicació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques
gaudeixin de qualsevol benefici fiscal a la Llicència Fiscal d'Activitats comercials o industrials o en la de
Professionals i artistes, continuaran gaudint dels mateixos en l'impost regulat per aquesta Ordenança fins la
data de la seva extinció. En cas de no tenir termini de gaudi, aquest finalitzarà el dia 31 de desembre de 1994,
inclòs el mateix.
DISPOSICIÓ FINAL
La modificació d’aquesta Ordenança Fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2005 i continuarà
en vigor fins a la seva modificació o derogació.
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ANNEX
Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes
d'aplicació de l’índex de situació.
(Article 10.1 de l'ordenança fiscal)
CODI

DENOMINACIÓ DEL TRAM DE CARRER O ZONA PARTICULARITZADA

PRIMERA CATEGORIA
011504

CA ALVAR AALTO / COMERCIAL

010001

CA d' ALFONS XII / LLISACH - PLANA DE L'OM (DRETA)

010003

CA d' ALFONS XII / TALAMANCA - VILANOVA (ESQUERRA)

017001

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / CA CARRIÓ A CA BRUC (ESQUERRA)

017002

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / PS PERE III - BARCELONA (DRETA)

017003

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / MUR. S. DOMÈNEC - C. MULET (ESQ.)

017004

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / C. MULET -PERE III (ESQUERRA)

017005

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / PS PEREIII - CARRIÓ (ESQUERRA)

017006

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / CA MUR. CARME - C. MULET (DRETA)

017007

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / C. MULET - S. J. BTA. SALLE (DRETA)

017008

CA d' ÀNGEL GUIMERÀ / S. JOAN BTA. SALLE A PERE III (DRETA)
AV de les BASES DE MANRESA

060003

CA del BORN / FIUS I PALÀ - PLANA DE L'OM (DRETA)

060002

CA del BORN / SANT DOMÈNEC - PLANA DE L'OM

078002

CA de la CANAL / CA BORN - CA NOU (ESQUERRA)

078001

CA de la CANAL / CA BORN - CA NOU (DRETA)

083001

CA del CANONGE MULET / PERE III - A. GUIMERÀ

088002

CA del CARDENAL LLUCH / PS PERE III - P. FABRA (DRETA)

088003

CA del CARDENAL LLUCH / PS PERE III - P. FABRA (ESQUERRA)

089006

CR de CARDONA / MURALLA - MAGNET (ESQUERRA)

089005

CR de CARDONA / MUR. S. DOMÈNEC - P. FABRA (DRETA)

097001

CA de CASANOVA /

905001

DISSEM. LA CULLA / EQUIPAMENT COMERCIAL CARREFOUR

771531

DISSEM. TRULLOLS / ZONA TERCIÀRIA 1

176003

PL d' ESPANYA / ESPAIS VERDS

176001

PL d' ESPANYA / INSTITUT LLUÍS DE PEGUERA

176002

PL d' ESPANYA / CORREUS

182001

PL de FIUS I PALÀ /

226001

CA de JAUME I / PL CLAVÉ A MURALLA (ESQUERRA)

226002

CA de JAUME I / PL CLAVÉ A MURALLA (DRETA)
CA JOSEP MARIA PLANAS

323003

CA MUR. S. DOMÈNEC / A. GUIMERÀ - CRA. CARDONA (DRETA)
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324002

CA MUR. DEL CARME / PL S. DOMÈNEC - MERCAT PUIG. (DRETA)

324003

CA MUR. DEL CARME / DEL N. 16 A CRA. VIC (ESQUERRA)

324008

CA MUR. DEL CARME / 9 / A. GUIMERÀ AL N. 18

324005

CA MUR. DEL CARME / MERCAT PUIGMERCADAL E-7

341001

CA NOU / PLANA DE L'OM - CANAL (ESQUERRA)

341002

CA NOU / CANAL A MURALLA (ESQUERRA)

341003

CA NOU / PLANA DE L'OM - MURALLA (DRETA)
AV PAÏSOS CATALANS /

366007

PS de PERE III / EQUIP. CASINO - CRIST REI (ESQUERRA)

366004

PS de PERE III / CA MURALLA - CA À. GUIMERÀ (DRETA)

366014

PS de PERE III / EQUIPAMENT KURSAAL

366006

PS de PERE III / CAR. LLUCH - ARQ. OMS (ESQUERRA)

366015

PS de PERE III / EQUIPAMENT CRIST REI

366013

PS de PERE III / EQUIPAMENT TELEFÒNICA XANF. C.L.

366005

PS de PERE III / MUR. S. DOMÈNEC - C. LLUCH (ESQ.)

366016

PS de PERE III / EQUIPAMENT CASINO

366009

PS de PERE III / CANYELLES - PL. ESPANYA (DRETA)

366090

PS de PERE III / N. 55 A CANVI EDIF. BE8

366017

PS de PERE III / EDIFICI A.I.S.S.

366080

PS de PERE III / UNITAT D'ACTUACIÓ

366091

PS de PERE III / PS PERE III EDIFICABITAT BE8

366001

PS de PERE III / N. 35 A PL ESPANYA (ESQUERRA)

366008

PS de PERE III / A. GUIMERÀ - CANYELLES (DRETA)

366002

PS de PERE III / ÀNGEL GUIMERÀ A N. 53 (ESQUERRA)

366010

PS de PERE III / PL ESPANYA - PL 11 SETEMBRE (DRETA)

366019

PS de PERE III / PRIMER DE MAIG - ONZE SET. (ESQ.)

373003

PL la PLANA DE L'OM / VILANOVA - BORN (ESQUERRA)

373001

PL la PLANA DE L'OM / NOU - BORN (DRETA)

373002

PL la PLANA DE L'OM / PIQUES - ALFONS XII (ESQUERRA)

377001

CA de POMPEU FABRA / CARDONA - CARD. LLUCH (ESQUERRA)

377002

CA de POMPEU FABRA / CARDONA - CARD. LLUCH (DRETA)

471001

PL de SANT DOMÈNEC / BORN - NOU (DRETA)

447005

CA de SANT MIQUEL / N. 22 FINS PLANA DE L'OM (DRETA)

447003

CA de SANT MIQUEL / S. PERE - PLANA DE L'OM (ESQUERRA)

359790

CA SENSE NOM N.2 / TRAM EDIFICABLE BE8

518012

CR de VIC / MURALLA - INFANTS (DRETA)

518017

CR de VIC / S. J. B. SALLE - PUIG. BAIX (ESQUERRA)

518013

CR de VIC / EDIFICI INFANTS

518018

CR de VIC / PUIGTERRÀ BAIX - SOL (ESQUERRA)

518014

CR de VIC / EDIFICI INFANTS - FLORS MAIG (DRETA)
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518020

CR de VIC / MUR. CARME - S. J. BTA. SALLE (ESQ.)

518016

CR de VIC / PG LLADÓ - PUIGTERRÀ DALT (DRETA)

518021

CR de VIC / MUR. CARME - S. J. BTA. SALLE (ESQ.)

518015

CR de VIC / FLORS MAIG - PG LLADÓ (DRETA)

SEGONA CATEGORIA
BUFALVENT
CR PONT DE VILOMARA / DE RONDA MANRESA A FINAL SOL URBÀ
153101

CA DE DOCTOR FERRAN /

335201

CA d' ÈDISON /

566601

CA d' ESTEVE TERRADES /

230101

CA de JOSEP COMAS SOLÀ /

307101

CA de MIQUEL SERVET /

337801

CA de NARCÍS MONTURIOL /

359201

CA de PAU MIRALDA /

378101

CA de PONS I ENRICH /

400101

CA de RAMON FARGUELL /

550101

CA de FERRAN CASABLANCA /

ELS DOLORS
CA CASTELLADRAL /
CR de VIC / DE PLAÇA PRAT DE LA RIBA A ROTONDA
CR de VIC / DE ROTONDA A CA CASTELLADRAL
CA MOIÀ /
422001

CA de SALLENT /
CA CASTELLTALLAT
CA CASTELLFOLLIT
CA CASTELLGALÍ
CA NAVARCLES

029001

CA d' AVINYÓ /

027001

CA d' ARTÉS /

149001

AV dels DOLORS /

052001

CA de BERGA /
PL PRAT DE LA RIBA /
AVDA. BASES DE MANRESA / DE PRAT DE LA RIBA A VIA F.F.C.C.

PUJADA ROJA
CA de VIC / DE PRAT DE LA RIBA A PUJADA ROJA (DRETA)
CA PROL. SANT JOAN D’EN COLL /
487001

CA de la PUJADA ROJA / DE SANT JOAN A PTGE. DEL FORN (ESQUERRA)
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213001

PG del FORN (ESQUERRA) /
CA SANT JOAN / DE CA de VIC A PROL. SANT JOAN D’EN COLL

EL GUIX
EL GUIX (ZONA BOMBERS)
CA SANT JOAN D’EN COLL - SABADELL
CA SANT JOAN DE’N COLL / DE ST CRISTÒFOL A A. MONTAGUT (DRETA)
CA SANT CRISTÒFOL / DE ST JOAN DE’N COLL A A. MONTAGUT (ESQUERRA)
CA TRIETA / DE SANT CRISTÒFOL A A. MONTAGUT
CA A.MONTAGUT / DE ST CRISTÒFOL A ST JOAN DE’N COLL (ESQUERRA)
CA SABADELL
CA de la FONT DELS CAPELLANS/ SANT JOAN D'EN COLL – A. MONTAGUT
PIRELLI
CA de TORROELLA
37003

AVDA DE LA PIRELLI

530001

CA de VILATORRADA /
CA de MONISTROLET /
CAMÍ DEL SUANYA / AVDA. PIRELLI A FINAL SÒL URBÀ (DRETA)

F. MORAGAS – PG DEL RIU
028003

CA d' AUSIAS MARC / F. MORAGAS - DOS MAIG (DRETA)

520002

CA de VÍCTOR BALAGUER / CA BRUC - DOS DE MAIG (ESQUERRA)
CA RUBIÓ I ORS / DE BRUC A MOSSÈN VALL (DRETA)

195004

CA FRANCESC MORAGAS / DE PL MIL.LENARI A AUSIÀS MARC (DRETA)

158005

CA DOS DE MAIG / DE PL MIL.LENARI A AUSIÀS MARC

185001

CA de FOLCH I TORRES /
PASSEIG DEL RIU / PL MIL.LENARI A MUR. SANT FRANCESC

ELS COMTALS
ZONA INDUSTRIAL
TERCERA CATEGORIA

Els restants carrers, trams de carrer o zones particularitzades que no figurin en la relació tindran la
categoria tercera.
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