
 

Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 22  
 
DOGC: 4034 
 
Sèrie documental:  
Expedients d’inspecció tributària 
 
Dates extremes:  
1989- sèrie oberta 
 
Funció administrativa:  
Descobriment de fets imposables no coneguts per l’administració municipal, o bé la 
comprovació dels coneguts, a efectes de regularitzar la situació fiscal de contribuent 
 
Marc legal:  
Legislació local 
Ordenances fiscals 
 
Legislació estatal: 
Llei general tributària 
Llei de garanties del contribuent 
Decrets de desenvolupament 
Llei reguladora d’hisendes locals 
Reglament d’inspecció de tributs 
 
Documents que formen l’expedient:  
Dades informàtiques pròpies de l’ajuntament relacionades amb el cas 
Documentació procedent d’altres administracions 
Requeriment a l’interessat (còpia) 
Documentació aportada pel contribuent 
Informes tècnics i diligències 
Acta d’inspecció 
Liquidació 
Notificació (còpia) 
Incoació de l’expedient sancionador (si escau) (còpia) 
 
Sèries relacionades:  
Expedients d’inspecció de rendes i exaccions (exp. CTE 2/93) 
Expedients sancionadors per infraccions tributàries 
 
Resolució:  
Destrucció total en un termini de cinc anys 
 
Organisme:  
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
21/09/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 24                                    
 
DOGC:1854 
 
Sèrie documental: 
Expedient de devolució d'ingressos indeguts. 
 
Funció administrativa: 
Reintegrament de taxes de recollida d'escombraries d'acord amb la Resolució del Tribunal 
Econòmic Provincial de Barcelona, núm. 1485/82-c de l'11 de desembre de 1985. 
 
Marc legal: 
Llei General Tributària 
Ordenances Fiscal 
 
Documents que formen l'expedient: 
Instància de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts 
Fotocòpia DNI 
Full de transferència bancària 
Fotocòpia dels rebuts de pagaments satisfets 
Fotocòpia del document acreditatiu d'adjudicació de l’habitatge 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total. 
Termini: cinc anys des de la data de tancament de l'expedient. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
21/09/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 35 
 
DOGC: 2012 
 
Sèrie documental: 
Expedients generals de constrenyiment sobre patrimoni individual. 
 
Funció administrativa: 
Recaptació coercitiva, en període executiu, sobre el patrimoni de l'obligat que no hagi complert 
l'obligació al seu càrrec en període voluntari. 
 
Marc legal: 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
Reglament General de Recaptació. Decret 3154/1968, de 14 de novembre. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Notificacions amb acusament de rebuda 
Diligències de la notificació efectuada pel notificador (si procedeix) 
Diligència d'embargament de béns  
Providència d'embargament 
Acta de precinte  
Descripció dels béns embargats 
Acta de subhasta 
Notificació de subhasta 
 
Sèries relacionades: 
Expedients de recaptació en via voluntària 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total. 
Termini: sis anys des del tancament de l'expedient. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 69 
 
DOGC: 2117 
 
Sèrie documental: 
Transferències de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
Funció administrativa: 
Són les declaracions de transferència de vehicle a efectes de l'impost municipal sobre vehicles 
de tracció mecànica. Poden originar altes o baixes al padró segons el cas. 
 
Marc legal: 
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, art. 362 a 371. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Declaració de transferència de vehicle (és la còpia realitzada per la Delegació Provincial de 
Trànsit). 
 
Sèries relacionades: 
Altes, baixes i canvis de domicilis. 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total, sempre que es conservi el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
Termini: cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Observacions: 
Aquesta taula d'avaluació documental inclou el seu antecedent, l'impost municipal de circulació 
(1967 - 1989). 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 70 
 
DOGC: 2117 
 
Sèrie documental: 
Altes del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Funció administrativa: 
Declaracions d'alta a l'efecte de l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Marc legal: 
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, art. 362 a 371. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Declaració d'alta (còpia de la Delegació Provincial de Trànsit). 
 
Sèries relacionades: 
Baixes del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 71 
Canvis de domicili referits al padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 72 
Transferències de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. TAD 69 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total, sempre que es conservi el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
Termini: cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Observacions: 
Aquesta taula d'avaluació documental inclou el seu antecedent, l'impost municipal de circulació 
(1967 - 1989). 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 71 
 
DOGC: 2117 
 
Sèrie documental: 
Baixes del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Funció administrativa: 
Declaracions de baixa definitiva, a l'efecte de l'impost municipal sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
Marc legal: 
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, art. 362 a 371). 
 
Documents que formen l'expedient: 
Declaració de baixa definitiva (còpia de la Delegació Provincial de Trànsit). 
 
Sèries relacionades: 
Altes del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 70 
Canvis de domicili referits al padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 72 
Transferències de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. TAD 69 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total, sempre que es conservi el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
Termini: cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntament 
 
Observacions: 
Aquesta taula d'avaluació documental inclou el seu antecedent , l'impost municipal de circulació 
(1967 - 1989). 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 72 
 
DOGC: 2117 
 
Sèrie documental: 
Canvis de domicili referits al padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Funció administrativa: 
Declaracions de canvi de domicili, a l'efecte de l'impost municipal sobre vehicles de tracció 
mecànica. Poden originar altes o baixes al padró, segons el cas. 
 
Marc legal: 
Reial Decret 781/1986, art. 362 a 371. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Declaració de canvi de domicili (còpia de la Delegació Provincial de Trànsit). 
 
Sèries relacionades: 
Altes del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 70 
Baixes del padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 71 
Transferències de vehicles en relació amb el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. TAD 69 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total, sempre que es conservi el padró de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
Termini: 5 anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Observacions: 
Aquesta taula d'avaluació documental inclou el seu antecedent,  l'impost municipal de circulació 
(1967 – 1989). 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 76 
 
DOGC: 2117 
 
Sèrie documental: 
Expedients de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
 
Funció administrativa: 
Els expedients anteriors a 1981 corresponen a la tramitació de l'impost per part de la Delegació 
d'Hisenda, en tant que gestió anterior a la cessió del tribut a la Generalitat de Catalunya (Llei 
41/1981). 
Els expedients posteriors a 1982 corresponen a la conformitat amb les propostes de liquidació 
de l'impost formulades pels subjectes passius. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, Llei general tributària. 
Llei 41/1981, de 28 d'octubre, relativa a la cessió de tributs a la Generalitat de Catalunya. 
Llei 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya. 
Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l'estat a les comunitats autònomes. 
Llei 10/1985, de 26 d'abril, de modificació parcial de la Llei general tributària. 
Reial Decret 939/1986, de 25 d'abril, Reglament general d'inspecció de tributs. 
Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
general pressupostària. 
Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, de devolució d'ingressos indeguts. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, sobre el Reglament general de recaptació. 
Decret 182/1993, de 20 d'abril, Reglament de taxes i preus públics de la Generalitat. 
Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
Codi civil. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Els expedients anteriors a 1981 contenen: 
Expedient de comprovació de valors. 
Notificació de Carta de pagament (duplicat). 
Taló de càrrec (duplicat). 
Justificant de notificació (duplicat). 
Notificació (duplicat). 
 
Els expedients posteriors a 1982 contenen: 
Expedient de tramitació de l'impost. 
Declaració-liquidació (exemplar per a l'Administració). 
Escriptura notarial (còpia simple). 
 
Sèries relacionades: 
Compte de gestió de tributs cedits: es retrà anualment a la Intervenció General de 
l'administració de l'estat i contindrà, respecte a cadascun dels conceptes tributaris cedits, 
l'import de les liquidacions contretes, la recaptació obtinguda, el que resti pendent de 
cobrament a la fi de cada període i l'import dels beneficis fiscals que els afectin (Llei 41/1981, 
art. 18.2 i Llei 30/10983, art. 18.2). 
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Expedients de prescripció: anualment, la dependència de recaptació instruirà un expedient 
col·lectiu per a declarar la prescripció de tots aquells deutes prescrits en l'any, els quals no 
hagin estat així declarats individualment (Reial Decret 1684/1990, art. 60.3 i Reial Decret 
Legislatiu 1091/1988, art. 41.1). 
Exempcions de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total. 
Termini: cinc anys des de la data de tancament de l'expedient. 
 
Organisme: 
Departament d'Economia i Finances 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 77 
 
DOGC: 2117 
 
Sèrie documental: 
Expedients d'exempcions de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. 
 
Funció administrativa: 
Tramitació de l'exempció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 
per part del subjecte passiu. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, Llei general tributària. 
Llei 41/1981, de 28 d'octubre, relativa a la cessió de tributs a la Generalitat de Catalunya. 
Llei 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya. 
Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l'estat a les comunitats autònomes. 
Llei 10/1985, de 26 d'abril, de modificació parcial de la Llei general tributària. 
Reial Decret 939/1986, de 25 d'abril, Reglament general d'inspecció de tributs. 
Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la  Llei 
general pressupostària. 
Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, de devolució d'ingressos indeguts. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, sobre el Reglament general de recaptació. 
Decret 182/1993, de 20 d'abril, Reglament de taxes i preus públics de la Generalitat. 
Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
Codi civil. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Expedient de tramitació. 
Declaració-liquidació de l'impost/taló de càrrec. 
Còpies dels documents justificatius de l'exempció. 
 
Sèries relacionades: 
Compte de gestió de tributs cedits: es retrà anualment a la Intervenció general de 
l'administració de l'estat i contindrà, respecte a cadascun dels conceptes tributaris cedits, 
l'import de les liquidacions contretes, la recaptació obtinguda, el que resti pendent de 
cobrament a la fi de cada període i l'import dels beneficis fiscals que els afectin (Llei 41/1981, 
art. 18.2 i Llei 30/1983, art. 18.2). 
 
Expedients de prescripció: anualment, la dependència de recaptació instruirà un expedient 
col·lectiu per a declarar la prescripció de tots aquells deutes prescrits en l'any, els quals no 
hagin estat així declarats individualment (Reial Decret Legislatiu 1091/1988, art. 41.1). 
 
Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
 
 
Suport: 
Paper. 
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Resolució: 
Destrucció total. 
Termini: cinc anys des de la data de tancament de l'expedient. 
 
Organisme: 
Departament d'Economia i Finances. 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 78 
 
DOGC: 4745 
 
Sèrie documental: 
Expedients de recaptació de l’impost sobre el luxe dels vehicles de tracció mecànica. 
 
Funció administrativa: 
Tramitació de la concessió de l'exempció de l'impost de luxe de vehicles, conforme l'article 16 
del text refós de l'impost sobre el luxe. 
Amb la Llei 30/1985, de 2 d'agost, de l'impost sobre el valor afegit, aquest impost desapareix. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, Llei general tributària. 
Reial Decret Legislatiu 875/1981, de 27 de març, pel qual s'aprova el text refós de l'impost 
sobre el luxe. 
Llei 41/1981, de 28 d'octubre, relativa a la cessió de tributs a la Generalitat de Catalunya. 
Llei 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya. 
Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cessió de tributs de l'estat a les comunitats autònomes. 
Llei 10/1985, de 26 d'abril, de modificació parcial de la Llei general tributària. 
Llei 30/1985, de 2 d'agost, de l'impost del valor afegit. 
Reial Decret 939/1986, de 25 d'abril, Reglament general d'inspecció de tributs. 
Reial Decret Legislatiu 1091/1988, de 23 d setembre, pel qual s'aprova el text refós de la  Llei 
general pressupostària. 
Reial Decret 1163/1990, de 21 de setembre, de devolució d'ingressos indeguts. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, sobre el Reglament general de recaptació. 
Decret 182/1993, de 20 d'abril, Reglament de taxes i preus públics de la Generalitat. 
Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
Codi civil. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Sol·licitud/declaració de l'exempció. 
Documents justificatius de l'exempció (còpies). 
 
Sèries relacionades: 
Compte de gestió de tributs cedits: es retrà anualment a la Intervenció general de 
l'administració de l'estat i contindrà, respecte a cadascun dels conceptes tributaris cedits, 
l'import de les liquidacions contretes, la recaptació obtinguda, el que resti pendent de 
cobrament a la fi de cada període i l'import dels beneficis fiscals que els afectin (Llei 41/1981, 
art. 18.2 i Llei 30/1983, art. 18.2). 
Expedients de prescripció: anualment la dependència de recaptació instruirà un expedient 
col·lectiu per a declarar la prescripció de tots aquells deutes prescrits en l'any, els quals no 
hagin estat així declarats individualment (Reial Decret 1684/1990, art. 60.3 i Reial Decret 
Legislatiu 1091/1988, art. 41.1). 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total en un termini de cinc anys 
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Organisme: 
Departament competent en matèria d’hisenda. 
 
Data actualització: 
16/01/2008 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 129 
 
DOGC: 2279 
 
Sèrie documental: 
Expedients de taxes per servei d'extinció d'incendis 
 
Funció administrativa: 
Liquidació de la taxa pel servei d'extinció d'incendis 
 
Marc legal: 
Llei General Tributària 
Llei de Bases de Règim Local 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
Normes provisionals per a l'aplicació de les Bases 21 a 34 de la Llei 41/1975, de Bases de 
Règim Local 
Ordenances Fiscals 
 
Documents que formen l'expedient: 
Full de dades de la intervenció 
Notificació 
Acusament de rebuda 
 
Sèries relacionades: 
Reclamacions contra la liquidació de les taxes per Servei d'Extinció d'Incendis. 
 
Documents recapitulatius: 
Llistats - resum 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys 
 
Organisme: 
Ajuntament de Barcelona 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi:  134 
 
DOGC: 2279 
 
Sèrie documental: 
Expedients de contribucions especials 
 
Funció administrativa: 
Les contribucions especials són una fórmula de finançament d'obres públiques o d'establiment, 
ampliació o millora dels serveis municipals, sempre i quan la seva execució, malgrat ser 
d'interès general, beneficiï especialment persones determinades. 
 
Marc legal: 
Text refós de la Llei de Règim Local, de 24 de juny de 1955 (inclou la Llei de Bases de Règim 
Local, de 1945, el Reglament de les Hisendes Locals, del 4 d'agost de 1952, i  la Llei de Bases 
de les Hisendes Locals, de 3 de desembre de 1953)  articles 451 a 472. 
Llei 85/1962, de 24 de desembre, de Reforma de les Hisendes Locals, article 5. 
Llei 48/1966, de 23 de juliol, de modificació parcial de la Llei de Règim Local, article 9. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l'Estatut de Règim Local, bases 21 a 48. 
Reial Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor les disposicions de la Llei 
41/1976, articles 23 a 39. 
Llei 40/1981, de 28 d'octubre, sobre règim jurídic de les Corporacions Locals, article 25. 
RD 781/1986, de 18 d'abril, del text refós de les disposicions en matèria de règim local, art. 216 
a 229. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, articles 28 a 37. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Aprovació del projecte d'urbanització. 
Memòria valorada de les obres a realitzar. Informe tècnic i estudi de finançament 
Informes de Secretaria i Intervenció. 
Exposició pública. 
Aprovació de l'ordenació de la contribució i notificació corresponent. 
Exposició pública. Recursos contra l'ordenació de la contribució especial. 
Liquidació provisional i distribució de la contribució si aquesta ha estat fraccionada per la 
durada de les obres. 
Meritació final de les obres. 
Liquidació definitiva de la contribució (també pot comportar devolució d'ingressos) 
 
Sèries relacionades: 
Projectes d'execució d'obres. 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Conservació permanent 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 135 
 
DOGC: 2279 
 
Sèrie documental: 
Expedients de modificació del padró d'arbitris sobre solars (altes, baixes i canvis de dades dels 
contribuents). 
 
Funció administrativa: 
Gravar els terrenys edificats i sense edificar per amortització d'emprèstits i que tinguessin la 
qualificació de solars quan no estaven edificats, o només existeixin en ells construccions 
insuficients, provisionals (....) i aquells terrenys que estiguin qualificats d'urbans o urbanitzables. 
Gravar també aquells solars sense edificar, susceptibles d'edificació com a arbitri amb finalitats 
no fiscals. 
 
Marc legal: 
Ordenances fiscals 
Decret de 14 de juny de 1955. Text refós de la Llei de Bases de Règim Local. 
Llei de 1953, Reglament d'Hisendes Locals 
 
Documents que formen l'expedient: 
Instàncies  
Dades de Registre de l'expedient 
Plànols de situació del solar 
Informe Tècnic 
Compareixences 
Resolucions administratives 
Acusament de rebuda 
Anul·lació (si procedeix) 
Carta de pagament de l'arbitri 
Devolució/compensació d'ingressos 
 
Sèries relacionades: 
Plans comarcals de 1953 i 1976 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de solars 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 136 
 
DOGC: 2279 
 
Sèrie documental: 
Expedients de modificacions del padró de l'impost de radicació (altes, baixes i canvis de dades 
dels contribuents). 
 
Funció administrativa: 
Concessió de l'alta del local on s'ha d'exercir l'activitat comercial, industrial o professional, un 
cop inspeccionat i determinat l'import a liquidar. 
 
Marc legal: 
Llei General Tributària 
Llei 41, de 19 de novembre, de 1975, de Bases del Estatut de Règim Local 
Reial Decret 3250/76, de 30 de desembre de 1976. 
Reial Decret Llei de 10 de juny de 1979. 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de Règim Local. 
 
Documents que formen l'expedient: 
Fitxa descriptiva del local amb el plànol corresponent, i detall de la superfície que ha de tributar, 
realitzada per la inspecció. 
 
Sèries relacionades: 
Actes d'inspecció de rendes i exaccions 
Fitxes d'alta de l'impost de radicació 
 
Documents recapitulatius: 
Padrons 
 
Suport: 
Paper 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Observacions: 
És una sèrie tancada atès que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, formula el nou sistema impositiu: l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Aquest 
suprimeix l'Impost municipal sobre radicació, i les llicències fiscals sobre activitats comercials, 
industrials i professionals i Artistes. 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 189 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost sobre activitats econòmiques 
 
Data d’inici de la sèrie: 
1992 
 
Funció administrativa: 
Disposar d’un instrument per a l’execució del cobrament de l’impost sobre activitats 
econòmiques, impost que recau sobre els titulars de qualsevol activitat comercial, empresarial, 
professional i artística. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la llei general tributària. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.(arts. 60, 79 a 92, 124, 138 
a 140, disposicions addicionals 9ª. I 17ª. I disposicions transitòries 3ª. 10ª. I 11ª.) 
Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
Llei 6/1991, d’11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei general tributària. 
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la 
instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, modificat per la Llei 31/91, de 30 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1992. 
Reial Decret 375/1991, de 26 de juliol, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost 
sobre activitats econòmiques. 
Reial Decret 1172/1991, de 26 de juliol, pel qual s’aproven els models de declaracions de 
l’impost Llei 6/1991, d’11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques 
que s’utilitzaran en el període de formació del cens de l’impost. 
Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de 
l’impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’activitat ramadera independent. 
Reial Decret 566/1992, de 29 de maig pel qual es modifica el Reial Decret 1172/1991, de 26 de 
juliol. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el reglament general de 
recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el reglament general de recaptació. 
Ordre de 31 de juliol de 1991, per la qual s’aproven els models de declaracions de l’impost 
sobre activitats econòmiques que s’utilitzaran en el període de formació del cens de l’impost. 
Ordre de 26 de desembre de 1991, per la qual s’aproven els models de declaracions de 
l’impost sobre activitats econòmiques a utilitzar a partir de l’entrada en vigor de l’impost. 
Ordre de 10 de juny de 1992, per la qual es desplega la delegació i la col·laboració en la 
inspecció de l’impost sobre activitats econòmiques. 
Les successives lleis de pressupostos de l’estat, que modifiquen les tarifes de l’impost, i les 
successives ordenances municipals, que modifiquen els coeficients d’increment i els índexs de 
situació. 
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Documents que formen l’expedient: 
Comunicat a Hisenda de tramesa del padró 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries antecedents: 
Padrons de: 
Subsidi del comerç 
Matrícula industrial 
Impost municipal sobre radicació 
Impost municipal sobre publicitat 
Impost municipal sobre despeses sumptuàries 
Llicència fiscal. 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró 
Reclamacions al padró 
 
Documents recapitulatius: 
Llibres de comptabilitat 
 
Resolució: 
Conservació de la sèrie durant quinze anys des de la data d’acabament de la recaptació 
voluntària. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d’un mostreig cronològic pel qual es 
conservaran els anys acabats en 1 i 6, així com el primer any d’aplicació de l’impost (1992). 
Conservació dels padrons ordenats per contribuents i per epígrafs d’activitats. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi:190 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de l’impost sobre activitats econòmiques 
 
Dates extremes: 
Data inici de la sèrie 1992 
 
Funció administrativa: 
Resoldre les sol·licituds d’exempció i bonificació de l’impost sobre activitats econòmiques, a 
sol·licitud de l’interessat , d’acord amb el marc legal vigent i la documentació acreditativa 
aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de reclamació poden comportar anul·lacions 
i /o devolucions d’ingressos indeguts. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la llei general tributària 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
Llei 6/1991, d’11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques 
Reial Decret 375/1991, de 26 de juliol, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost 
sobre activitats econòmiques. 
Reial Decret 1172/1991, de 26 de juliol, pel qual s’aproven els models de declaracions de 
l’impost Llei 6/1991, d’11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques 
que s’utilitzaran en el període de formació del cens de l’impost. 
Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de 
l’impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’activitat ramadera independent. 
Reial Decret 566/1992, de 29 de maig pel qual es modifica el Reial Decret 1172/1991, de 26 de 
juliol. 
Ordre de 10 de juny de 1992, per la qual es desplega la delegació i la col·laboració en la 
inspecció de l’impost sobre activitats econòmiques. 
Ordenances fiscals municipals 
 
Documents que formen l’expedient: 
Escrit d’Hisenda comunicant la sol·licitud de l’interessat. 
Documentació acreditativa 
Resolució 
Notificació a Hisenda 
Notificació a l’interessat. 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’impost sobre activitats econòmiques. 
Reclamacions a l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de l’impost sobre activitats econòmiques. TAD 189 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys d’haver perdut vigència l’exempció de l’impost, o del tancament 
de l’expedient en el cas de bonificació. 
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Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi:191  
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
Data d’inici de la sèrie: 
1992 
 
Funció administrativa: 
Resoldre les sol·licituds de revisió de l’impost, a petició de l’interessat, d’acord amb el marc 
legal vigent i la documentació acreditativa aportada. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la llei general tributària 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
Llei 6/1991, d’11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques 
Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la 
instrucció de l’impost sobre activitats econòmiques, modificat per la Llei 31/91, de 30 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1992. 
Reial Decret 375/1991, de 26 de juliol, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost 
sobre activitats econòmiques. 
Reial Decret 1172/1991, de 26 de juliol, pel qual s’aproven els models de declaracions de 
l’impost Llei 6/1991, d’11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques 
que s’utilitzaran en el període de formació del cens de l’impost. 
Reial Decret Legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de 
l’impost sobre activitats econòmiques corresponents a l’activitat ramadera independent. 
Reial Decret 566/1992, de 29 de maig pel qual es modifica el Reial Decret 1172/1991, de 26 de 
juliol. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el reglament general de 
recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el reglament general de recaptació. 
Ordre de 10 de juny de 1992, per la qual es desplega la delegació i la col·laboració en la 
inspecció de l’impost sobre activitats econòmiques. 
Les successives lleis de pressupostos de l’estat, que modifiquen les tarifes de l’impost, i les 
successives ordenances municipals, que modifiquen els coeficients d’increment i els índexs de 
situació. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa 
Informe tècnic (a vegades) 
Resolució 
Notificació de la resolució 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions de l’impost sobre activitats econòmiques. 
Exempcions i bonificacions de l’impost sobre activitats econòmiques. TAD 190 
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Documents recapitulatius: 
Padró de l’impost sobre activitats econòmiques. TAD 189 
Llibres de comptabilitat 
 
Resolució: 
Conservació durant cinc anys des del tancament de l’expedient. Un cop exhaurit aquest termini, 
aplicació d’un mostreig sistemàtic de quatre expedients de cada 100. Es conservaran els 
expedients 1, 25, 75, etc.. dels anys que es conservi el padró de l’impost sobre activitats 
econòmiques i els expedients que derivin en recursos contenciosos administratius. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 192 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost sobre béns immobles. 
 
Funció administrativa: 
La funció del Padró de l’impost sobre béns immobles(IBI) és la de disposar d’un instrument per 
al cobrament de l’impost. Aquest impost de titularitat 100% municipal, que és directe , de 
caràcter real i objectiu, obligatori i de cobrament anual, grava el valor cadastral dels immobles. 
Concretament és el resultat de l’aplicació d’una quota determinada per cada ajuntament, al 
valor cadastral dels immobles situats dins els límits dels respectius termes municipals. L’objecte 
d’aquest impost , el fet imposable, és la propietat de béns immobles de naturalesa rústica i 
urbana situats en un terme municipal, o la titularitat d’una concessió administrativa per a la 
gestió de serveis públics a la qual estiguin afectats els esmentats béns. Encara que la titularitat 
de l’IBI és municipal la seva gestió és compartida amb l’Administració de l’Estat, la valoració i la 
gestió cadastral es fan des del Centre de Gestió Cadastral, mentre que la recaptació es fa des 
dels ajuntaments. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
Llei 31/1990 de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991. 
Lleis anuals d’aprovació els pressupostos de l’Estat per a l’any següent. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària 
Reial Decret 831/1989, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa parcialment la disposició 
transitòria onzena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Reial Decret 1448/1989, d’1 de desembre, de desenvolupament de l’article 77 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Reial Decret 1390/1990, de 2 de novembre, sobre col·laboració de les Administracions 
públiques en matèria de gestió cadastral i tributària i inspecció cadastral. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, d’aprovació del Reglament General de 
Recaptació de Tributs. 
Reial Decret 1344/92, de 6 de novembre, pel qual es regula la composició , funcionament i 
competències de les juntes pericials de cadastres immobiliaris rústics. 
Reial Decret 448/1995 de 24 de març, de modificació del Reglament General de Recaptació de 
Tributs. 
Reial Decret Llei 4/95, de 12 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per arranjar els 
efectes produïts per la sequera. 
Ordre de 20 de desembre de 1989, per la qual es determina la composició i funcionament de 
determinats òrgans territorials del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària. 
Resolució de 15 de febrer de 1990 del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària per 
la qual s’aproven els models de rebut a utilitzar durant l’exercici de 1990 en relació a l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
Resolució de 27 de març de 1990, sobre incidències plantejades per l’aplicació del Reial Decret 
1448/1989, d’1 de desembre, de desenvolupament de l’article 77 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Resolució d’11 de maig de 1990 per la qual s’aproven els models declaracions d’altes i 
alteracions cadastrals de béns immobles de naturalesa urbana. 
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Resolució de 14 de gener de 1991 per la qual s’aproven els models declaracions d’altes i 
alteracions cadastrals de béns immobles de naturalesa rústica. 
Resolució de 20 de febrer de 1991 per la qual s’aprova la forma de remissió i l’estructura i el 
contingut i format informàtic del fitxer del padró de l’Impost sobre Béns Immobles 
Resolució de 9 de febrer de 1995, d’aprovació de noves formes de remissió i l’estructura i el 
contingut i format informàtic del fitxer del padró de l’Impost sobre Béns Immobles. 
Resolució de 14 de febrer de 1995, de models de rebuts a utilitzar durant l’exercici de 1995 per 
al cobrament periòdic de l’Impost sobre Béns Immobles. 
Resolució de 18 de desembre de 1995 de models declaracions d’altes i alteracions cadastrals 
de béns immobles de naturalesa urbana. 
Circular 4.03/1989 d’11 d’octubre sobre bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles. 
Circular 45.03/1989 de 20 de desembre, sobre exempcions de l’Impost sobre Béns Immobles. 
Circular 6.03/1990 de 7 de febrer, sobre tramitació d’expedients de concessió de beneficis 
tributaris en l’Impost sobre Béns Immobles. 
Ordenances fiscals municipals de l’any en curs 
 
Documents que formen l’expedient: 
Comunicat del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària de tramesa dels padrons 
cadastrals de béns immobles al municipi per l’exercici de l’any en curs. 
Documents derivats del procediment d’aprovació de l’IBI. 
Documents derivats del procediment d’exposició pública del padró 
Anunci de cobrança de l’impost 
Padró. 
 
Sèries antecedents: 
Contribució territorial rústica i pecuària 
Contribució territorial urbana. 
Impost sobre solars. 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’IBI 
Exempcions i bonificacions de l’IBI. TAD 193 
Recursos ordinaris a l’IBI. TAD 194 
 
Documents recapitulatius: 
Els corresponents llibres de comptabilitat. 
 
Resolució:  
Conservació de la sèrie durant quinze anys des de la data d’acabament de la recaptació 
voluntària. Un cop  exhaurit aquest termini, aplicació d’un mostreig cronològic pel qual es 
conservaran els padrons, per ordre de contribuents i per ordre de parcel·les, dels anys acabats 
en 1 i 6, així com el primer any d’aplicació de l’impost (1990) i dels anys de revisió cadastral. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi:193 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de l’impost sobre béns immobles. 
 
Funció administrativa: 
Resoldre les sol·licituds d’exempció o de bonificació de l’IBI a petició de l’interessat d’acord 
amb el marc legal vigent i la documentació acreditativa aportada. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
Llei 31/1990 de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària 
Lleis anuals d’aprovació els pressupostos de l’Estat per a l’any següent. 
Reial Decret 831/1989, de 7 de juliol, pel qual es desenvolupa parcialment la disposició 
transitòria onzena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Reial Decret 1448/1989, d’1 de desembre, de desenvolupament de l’article 77 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, d’aprovació del Reglament General de 
Recaptació de Tributs. 
Reial Decret 448/1995 de 24 de març, de modificació del Reglament General de Recaptació de 
Tributs. 
Reial Decret 2187/1995 de 28 de desembre, de determinació de l’abast i concessió de 
l’exempció establerta a l’IBI als centres educatius concertats i determinació del procediment per 
a satisfer les compensacions. 
Resolució de 27 de març de 1990, sobre incidències plantejades per l’aplicació del Reial Decret 
1448/1989, d’1 de desembre, de desenvolupament de l’article 77 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Circular 4.03/1989 d’11 d’octubre sobre bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles. 
Circular 45.03/1989 de 20 de desembre, sobre exempcions de l’Impost sobre Béns Immobles. 
Circular 6.03/1990 de 7 de febrer, sobre tramitació d’expedients de concessió de beneficis 
tributaris en l’Impost sobre Béns Immobles. 
Ordenances fiscals municipals de l’any en curs 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa 
Informe del Centre de Gestió Cadastral 
Decret d’estimació o desestimació 
Notificació a l’interessat 
 
Sèries antecedents: 
Contribució territorial rústica i pecuària 
Contribució territorial urbana. 
Impost sobre solars 
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Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’IBI 
Recursos ordinaris a l’IBI. TAD 194 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de l’IBI. TAD 192 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys de la data de tancament de l’expedient. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 194 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a l’impost sobre béns immobles 
 
Funció administrativa: 
Resoldre les sol·licituds de revisió de l’IBI a petició de l’interessat d’acord amb el marc legal 
vigent i la documentació acreditativa aportada. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals 
Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
Llei 31/1990 de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1991. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària 
Lleis anuals d’aprovació els pressupostos de l’Estat per a l’any següent 
Reial Decret 1448/1989, d’1 de desembre, de desenvolupament de l’article 77 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, d’aprovació del Reglament General de 
Recaptació de Tributs. 
Reial Decret 448/1995 de 24 de març, de modificació del Reglament General de Recaptació de 
Tributs. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa 
Informe del Centre de Gestió Cadastral 
Decret d’estimació o desestimació 
Notificació a l’interessat 
 
Sèries antecedents: 
Contribució territorial rústica i pecuària 
Contribució territorial urbana. 
Impost sobre solars 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’IBI 
Exempcions i bonificacions de  l’IBI. TAD 193 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de l’IBI. TAD 192  
 
Resolució: 
Conservació durant cinc anys des del tancament de l’expedient. Un cop exhaurit aquest termini, 
aplicació d’un mostreig sistemàtic de quatre expedients de cada 100. Es conservaran els 
expedients 1, 25, 75, etc.. dels anys que es conservi el padró de l’impost sobre béns immobles i 
els expedients que derivin en recursos contenciosos administratius 
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Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi:195 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica. 
 
Dates extremes: 
Impost municipal de circulació de vehicles: 1-1-1967 fins el 31-12-1989. 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 1-1-1990 fins al moment actual. 
   
Funció administrativa: 
Aquest impost és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, 
aptes per a circular per les vies públiques, independentment de la seva classe i categoria. La 
funció específica del padró és la de disposar d’un instrument per a l’execució del cobrament de 
l’impost. 
 
Marc legal: 
Llei 48/1966, de 23 de juliol, de modificació parcial de la Llei de Règim Local, art. 4. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 26. 
Llei 40/1981, de 28 d’octubre, sobre règim jurídic de les Corporacions Locals, art. 21. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, art. 93 a 100. 
RD 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor les disposicions de la Llei 41/1976, 
art. 77 a 86. 
RD 781/1986, de 18 d’abril, del text refós de les disposicions en matèria de règim local, art. 362 
a 371. 
Ordre de 6 de novembre de 1978 sobre exempcions de l’impost municipal de circulació, art. 1 i  
2. 
Ordre de 28 de març de 1979 sobre bonificacions de l’impost municipal de circulació , article 
únic. 
Ordenances fiscals municipals 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
RD 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
RD 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació. 
D 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General  de Recaptació. 
D 2260/1969, de 24 de juny, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’impost municipal sobre circulació de vehicles 
Recursos ordinaris a l’impost municipal sobre circulació de vehicles. TAD 197 
Exempcions i bonificacions de l’impost municipal sobre circulació de vehicles. TAD 196. 
Modificacions del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
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Recursos ordinaris a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 197 
Exempcions i bonificacions de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 196. 
 
Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits als llibres de comptabilitat corresponents. 
 
Resolució: 
Conservació de la sèrie durant quinze anys des de la finalització de la recaptació voluntària de 
l’impost. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d’un mostreig cronològic pel qual es 
conservaran els padrons dels anys acabats en 0 i 5, ordenats per interessats i per matrícules, 
des de l’any 1967 fins el 1975. De l’any 1981 en endavant es conservaran els acabats en 1 i 6. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 196 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de l’impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Dates extremes: 
Exempcions i bonificacions de l’impost municipal de circulació de vehicles: 1-1-1967 fins el 31-
12-1989. 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: 1-1-1990 fins al moment actual. 
 
Funció administrativa: 
Aquest impost és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, 
aptes per a circular per les vies públiques, independentment de la seva classe i categoria. La 
funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds d’exempció i 
bonificació de l’impost, a petició de l’interessat, d’acord amb el marc legal vigent i la 
documentació acreditativa aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de reclamació 
poden comportar anul·lacions i/o devolucions d’ingressos indeguts. 
 
Marc legal: 
Llei 48/1966, de 23 de juliol, de modificació parcial de la Llei de Règim Local, art. 4. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 26. 
Llei 40/1981, de 28 d’octubre, sobre règim jurídic de les Corporacions Locals, art. 21. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, art. 93 a 100. 
Reial Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor les disposicions de la Llei 
41/1976, art. 77 a 86. 
Reial Decret 781/1986, de 18 d’abril, del text refós de les disposicions en matèria de règim 
local, art. 367. 
Ordre de 6 de novembre de 1978 sobre exempcions de l’impost municipal de circulació, art. 1 i  
2. 
Ordre de 28 de març de 1979 sobre bonificacions de l’impost municipal de circulació , article 
únic. 
Ordenances fiscals municipals 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General  de Recaptació. 
Decret 2260/1969, de 24 de juny, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància. Documentació acreditativa (fotocòpies del rebut, permís de circulació, targeta 
d’indústria…) 
Informe tècnic o còpia de la fitxa tècnica de Trànsit (segons el cas) 
Decret d’estimació o desestimació 
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Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’impost municipal sobre circulació de vehicles. 
Recursos ordinaris a l’impost municipal sobre circulació de vehicles. TAD 197 
Modificacions del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Recursos ordinaris a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 197 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de l’impost municipal sobre circulació de vehicles. TAD 195 
Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 195 
Llibres de comptabilitat corresponents. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys de l’extinció de la vigència de l’exempció o bonificació de l’impost. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 197 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a l’impost municipal de circulació de vehicles (1967-1989) i de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Dates extremes: 
Recursos ordinaris a l’impost municipal de circulació de vehicles: 1-1-1967 fins a 31-12-1989  
Recursos ordinaris a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica: 1-1-1990 fins al moment 
actual. 
  
Funció administrativa: 
Aquest impost és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d’aquesta naturalesa, 
aptes per a circular per les vies públiques, independentment de la seva classe i categoria. La 
funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds de revisió de 
l’impost, a petició de l’interessat, d’acord amb el marc legal vigent i la documentació 
acreditativa aportada. Aquestes reclamacions poden comportar anul·lacions i devolucions 
d’ingressos indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al padró. 
  
Marc legal: 
Llei 48/1966, de 23 de juliol, de modificació parcial de la Llei de Règim Local, art. 4. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 26. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, art. 93 a 100. 
RD 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor les disposicions de la Llei 41/1976, 
art. 77 a 86. 
RD 781/1986, de 18 d’abril, del text refós de les disposicions en matèria de règim local, art. 362 
a 371. 
Ordenances fiscals municipals 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
RD 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
RD 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General  de Recaptació. 
Decret 2260/1969, de 24 de juny, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpies del rebut, permís circulació, targeta d’indústria)  
Informe tècnic o còpia de la fitxa tècnica de Trànsit (segons el cas) 
Decret d’estimació o desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria …) 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró de l’impost municipal sobre circulació de vehicles. 
Modificacions del padró de l’impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica. 
Exempcions i bonificacions de l’impost municipal de circulació de vehicles i de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. TAD 196 
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Documents recapitulatius: 
Padró de l’impost municipal sobre circulació de vehicles. TAD 195 
Padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. TAD 195. 
Llibres de comptabilitat corresponents. 
 
Resolució: 
Conservació durant cinc anys des del tancament de l’expedient. Un cop exhaurit aquest termini, 
aplicació d’un mostreig sistemàtic de quatre expedients de cada 100. Es conservaran els 
expedients 1, 25, 75, etc.. dels anys que es conservi el padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica i els expedients que derivin en recursos contenciosos administratius 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 203 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost municipal sobre radicació 
 
Dates extremes: 
1977-1992 
 
Funció administrativa: 
Disposar d’un instrument per a l’execució del cobrament de l’Impost sobre Radicació, impost 
que recau sobre la utilització o el gaudi, per a fins industrials o comercials i per a l’exercici 
d’activitats professionals, de locals de qualsevol naturalesa situats en el terme municipal. 
 
Marc legal: 
- Competència i regulació de l’impost 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut de Règim Local (Base 25). 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (Disposició transitòria 
tercera). 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual es posen en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, de Bases de l’Estatut de règim Local, relatives a ingressos de les Corporacions 
Locals, i es dicten normes provisionals per aplicar-les (Art. 40 a 76). 
- Recaptació de l’impost 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró 
Reclamacions al padró 
Padró de llicència fiscal d’activitats comercials i industrials 
Ordenances fiscals municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits en els llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució: 
Conservació permanent 
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Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 204 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost municipal  sobre publicitat 
 
Dates extremes: 
1977-1992 
 
Funció administrativa: 
Disposar d’un instrument per a l’execució del cobrament de l’Impost sobre Publicitat, impost 
que grava l’exhibició o la distribució  de rètols i cartells que tinguin per objecte donar a conèixer 
articles, productes o activitats de caràcter industrial, comercial o professional. 
 
Marc legal: 
- Competència i regulació de l’impost 
Llei 41/1964, d’11 de juny, de Reforma del Sistema Tributari, Art. 232 (implantació de l’impost o 
substitució de l’antic arbitri). 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut de Règim Local (Base 29). 
Llei 40/1981, de 28 d’octubre, per la qual s’aproven determinades mesures de règim jurídic de 
les Corporacions Locals. Art. 22 (tarifes) i 23 (bonificacions). 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (Disposició transitòria 
tercera (desaparició de l’impost)). 
Reial Decret Llei 11/1979, de 20 de juliol, de mesures urgents per al finançament de 
Corporacions Locals 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual es posen en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, de Bases de l’Estatut de Règim Local, relatives a ingressos de les Corporacions 
Locals, i es dicten normes provisionals per aplicar-les (Art. 106 a 117).  
- Recaptació de l’impost 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró 
Reclamació al padró 
Padró de llicència fiscal d’activitats comercials i industrials 
Ordenances fiscals municipals 
Padró de l’impost municipal sobre radicació. TAD 203 
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Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits ens els llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució: 
Conservació permanent 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 205 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost municipal sobre despeses sumptuàries 
 
Dates extremes: 
1977-1992 
 
Funció administrativa: 
Disposar d’un instrument per a l’execució del cobrament de l’Impost sobre Despeses 
Sumptuàries, impost que grava: 
estades en hotels de més de 4 estrelles 
determinades consumicions en establiments d’una categoria determinada 
guanys derivats d’apostes 
el gaudi d’habitatges de més de 7M de valor cadastral 
Altres 
 
Marc legal: 
- Competència i regulació de l’impost 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut de Règim Local (Base 28). 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (Disposició transitòria 
tercera). 
Reial Decret Llei 11/1979, de 20 de juliol, de mesures urgents per al finançament de 
Corporacions Locals. Art. 10 i disposició transitòria 4ª. 
Reial Decret Llei 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local (disposició derogatòria 9a, que deroga el RDL 
11/1979, de 20 de juliol). 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual es posen en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, de Bases de l’Estatut de Règim Local, relatives a ingressos de les Corporacions 
Locals, i es dicten normes provisionals per aplicar-les. Art. 99 a 105.  
 
- Recaptació de l’impost 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Modificacions del padró 
Reclamació al padró 
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Padró de llicència fiscal d’activitats comercials i industrials 
Ordenances fiscals municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits en els llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució: 
Conservació permanent 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 206 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de l’impost municipal sobre solars 
 
Dates extremes: 
1979-1990 
 
Funció administrativa: 
L’objectiu d’aquest impost, que és exclusivament municipal, és fomentar l’ordenació real del 
municipi, la promoció urbanística i gravar la tinença de sòl urbanitzable sense urbanitzar a 
través de la recaptació d’aquest tribut. 
Segons l’article 42 del Reial Decret 3250/1975 l’Impost sobre Solars gravarà: 
els terrenys que tinguin la qualificació de solars, d’acord amb allò que disposa la Llei de Règim 
del Sòl i Ordenació Urbana, quan no estiguin edificats o només hi existeixin construccions 
insuficients, provisionals, paralitzades, ruïnoses o derruïdes. 
els terrenys que estiguin qualificats com a urbans o urbanitzables programats o que vagin 
adquirint aquesta última condició, encara que estiguin edificats i sempre que no tinguin la 
condició de solar. 
La funció específica del padró és la de disposar d’un instrument per al cobrament de l’impost. 
 
Marc legal: 
- Competència i regulació de l’impost 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut de Règim Local (Base 24). 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (Disposició derogatòria 
2ª) 
Reial Decret Llei 15/1978 de 7 de juny, d’Aplicació dels Impostos sobre Solars i Increment del 
Valor dels Terrenys i dotació dels pressupostos especials d’urbanisme el 1978. 
Decret  3250/1976, de 30 de desembre, pel qual es posen en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, de Bases de l’Estatut de Règim Local, relatives a ingressos de les Corporacions 
Locals, i es dicten normes provisionals per aplicar-les (Art. 42 a 59).  
Decret 3147/1978, de 29 de desembre, d’Aprovació dels tipus unitaris del valor corrent en 
venda de terrenys. 
Ordre de 20 de desembre de 1978, d’aprovació de les ordenances fiscals de l’impost de solars i 
de l’impost sobre el valor afegit dels terrenys. 
Ordenances fiscals municipals 
- Recaptació de l’impost 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Declaració per a la inclusió en el registre de solars i terrenys subjectes a l’impost (aquestes 
declaracions soltes podrien ser una sèrie pròpia) 
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Sèries relacionades: 
Cadastre urbà 
Contribució territorial urbana 
Registre municipal de solars d’edificació forçosa (obligatòria només en municipis que tinguin 
aprovat un P.G.O.U. o tinguin més de 20.000 habitants, o quan així ho acordi el Consell de 
Ministres). 
 
Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits en els llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució: 
Conservació permanent 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 207 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de la taxa pel servei de clavegueram 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la vigilància, conservació i neteja de la xarxa de 
clavegueres i de les fosses sèptiques que tècnicament ho justifiquin, d’habitatges i de locals o 
establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de 
serveis. 
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol habitatge, 
local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la qual 
cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir.  
Segons l’ajuntament aquest padró pot estar vinculat al cobrament del servei de 
subministrament d’aigua potable, a partir del consum efectuat, a l’Impost de Béns Immobles o a 
la Taxa pel servei de recollida d’escombraries, i , per tant, la seva gestió pot ser conjunta. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 195’ de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26 i 86.3. 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436 i 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
- Procediment de recaptació:   
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
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Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions del padró de la taxa pel servei de clavegueram. TAD 209. 
Recursos ordinaris a la taxa pel servei de clavegueram. TAD 210 
Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de clavegueram. TAD 208.  
Resums de facturació pel subministrament d’aigua potable 
Padrons d’IBI. TAD 192. 
Padrons de la taxa pel servei de recollida d’escombraries 
 
Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits als llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució: 
Conservació durant quinze anys de la sèrie ordenada per interessats i carrers. Un cop exhaurit 
aquest termini, conservació dels documents dels anys acabats en 0 i 5 fins al 1975, i en 1 i 6 
des de l’any 1981. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
15/04/2005 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 208 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de clavegueram 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds d’exempció i 
bonificació de la taxa, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la 
documentació acreditativa aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de recurs ordinari 
poden comportar anul·lacions i/o devolucions d’ingressos indeguts. 
Anteriorment podien acollir-se a l’exempció de la taxa les grans empreses de caràcter estatal 
(ex: CTNE) i algunes institucions de caràcter religiós o d’interès social. Actualment no es 
contempla aquesta possibilitat si no la recullen les ordenances municipals al respecte. 
Pel que fa a les bonificacions, les ordenances municipals generalment solen contemplar aquells 
casos motivats per raons socials. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26 i 86.3. 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 5/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España. Art. 4. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 31 d’octubre de 1946 d’exempció d’arbitris, taxes, contribucions i impostos de la 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
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Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut…) 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria, ...). 
 
Sèries relacionades: 
- Ordenances municipals 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de clavegueram. TAD  207. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys de l’extinció de la vigència de l’exempció o bonificació de la taxa. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 209 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de l’impost de la taxa pel servei de clavegueram 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
Actualitzar la informació del padró de la taxa pel servei de clavegueram, quant a altes, baixes i 
canvis de dades personals. En el cas que la taxa estigui vinculada al consum d’aigua potable, 
la contractació del subministrament suposa l’alta automàticament. El mateix succeeix si la 
vincula és amb l’IBI. Alguns processos d’alta i de baixa es poden originar automàticament a 
partir dels recursos ordinaris a la taxa efectuats pels interessats. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26 i 86.3. 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària.   
RD 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
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Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Decret d’altes, baixes o correcció de dades baixes 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades(recaptació, 
intervenció, tresoreria, …). 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Recursos ordinaris a la taxa pel servei de clavegueram. TAD 210. 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa pel servei de clavegueram. TAD 207. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 210 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a la taxa pel servei de clavegueram 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds de revisió de la 
taxa, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la documentació acreditativa 
aportada. Aquests recursos ordinaris poden comportar anul·lacions i devolucions d’ingressos 
indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al padró. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26 i 86.3. 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària.   
RD 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut, certificat de canvi de residència…) 
Informe 
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Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria, …). 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions del padró de la taxa pel servei de clavegueram. TAD 209. 
Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de clavegueram. TAD 208. 
  
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa pel servei de clavegueram. TAD 207. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys. Conservació dels expedients que derivin en contenciosos 
administratius. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 211 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei per la conservació de 
cementiris. La recepció d’aquest servei és de caràcter obligatori per a tots els titulars de 
sepultures. 
La funció específica del padró és la de disposar d’un instrument per al cobrament de la taxa. 
 
Marc legal: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària.   
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
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Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del Padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions de la taxa pel servei de conservació de cementiris. TAD 213. 
Recursos ordinaris a la taxa pel servei de conservació de cementiris. TAD 214. 
Exempcions i bonificacions de la taxa pel de conservació de cementiris. TAD 212. 
 
Documents recapitulatius: 
Llibres de comptabilitat corresponents 
  
Resolució: 
Conservació de la sèrie ordenada per interessats durant quinze anys. Un cop exhaurit aquest 
termini conservació dels documents dels anys acabats en 0 i 5 fins al 1975, i en 1 i 6 des de 
l’any 1981. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
15/04/2005 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 212 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de conservació de cementiris 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds d’exempció i 
bonificació de la taxa, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la 
documentació acreditativa aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de recurs ordinari 
poden comportar anul·lacions i/o devolucions d’ingressos indeguts. 
Les ordenances municipals generalment admeten bonificacions o exempcions en aquells casos 
motivats per raons socials. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
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Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut…) 
Informe 
Decret d’estimació o desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de conservació de cementiris. TAD 212 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys de l’extinció de la vigència de l’exempció o bonificació de la taxa. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
 
 



 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) • 08002 Barcelona • Telèfon 933 16 27 40 • Fax 933 16 27 41 23/09/09 Pàg. 1 

 

Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 213 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de la taxa del servei de conservació de cementiris 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
Actualitzar la informació del padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris, quant a 
altes, baixes i canvis de dades personals. Alguns processos d’alta i de baixa es poden originar 
automàticament a partir dels recursos ordinaris a la taxa efectuats pels interessats. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
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Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Decret d’altes, baixes o correcció de dades baixes 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Recursos ordinaris a la taxa del servei conservació de cementiris. TAD 214. 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de conservació de cementiris. TAD 211. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys.  
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 214 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a la taxa del servei de conservació de cementiris 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds de revisió de la 
taxa, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la documentació acreditativa 
aportada. Aquests recursos ordinaris poden comportar anul·lacions i devolucions d’ingressos 
indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al padró. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
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Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut, certificat de canvi de residència…) 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions del padró de la taxa del servei de conservació de cementiris. TAD 213. 
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de conservació de cementiris. TAD 212. 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de conservació de cementiris. TAD 211. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys. Conservació dels expedients que derivin en contenciosos 
administratius. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 215 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació del servei de recollida domiciliària i 
posterior eliminació d’escombraries i altre deixalles domèstiques assimilables, d’habitatges i de 
locals o establiments on s’exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques 
o de serveis.  
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol habitatge, 
local o establiment que estigui situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la qual 
cosa la no utilització del servei no eximeix de l’obligació de contribuir. 
La funció específica del padró és la de disposar d’un instrument per al cobrament de la taxa. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
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Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions del padró de la taxa del servei de recollida d’escombraries.  TAD 217. 
Recursos ordinaris a la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 218. 
Exempcions i bonificacions de la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 216. 
 
Documents recapitulatius: 
Els imposts globals queden reflectits als llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució: 
Conservació de la sèrie ordenada per interessats i carrers durant quinze anys. Un cop exhaurit 
aquest termini conservació dels documents dels anys acabats en 0 i 5 fins al 1975, i en 1 i 6 
des de l’any 1981. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
14/04/2005 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 216 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol3licituds d’exempció i 
bonificació de la taxa, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la 
documentació acreditativa aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de recurs ordinari 
poden comportar anul·lacions i/o devolucions d’ingressos indeguts. 
Anteriorment podien acollir-se a l’exempció de la taxa les grans empreses de caràcter estatal 
(ex. CTNE) i algunes institucions de caràcter religiós o d’interès social. Actualment no es 
contempla aquesta possibilitat si no la recullen les ordenances municipals al respecte. 
Pel que fa a les bonificacions, les ordenances municipals generalment solen contemplar aquells 
casos motivats per raons socials. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Base 11 
Llei 16 de desembre de 1950 de Règim Local. Art. 101 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 42/1975, de 19 de novembre, sobre recollida i tractament de deixalles i residus sòlids 
urbans 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25, 26 i 86.3 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
- Regulació de les taxes 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 5/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefónica Nacional de España. Art. 4. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 31 d’octubre de 1946 d’exempció d’arbitris, taxes, contribucions i impostos a la 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 



 

Portaferrissa, 1 (Palau Moja) • 08002 Barcelona • Telèfon 933 16 27 40 • Fax 933 16 27 41 23/09/09 Pàg. 2 

 

Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut…) 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 215 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys de l’extinció de la vigència de l’exempció o bonificació de la taxa. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 217 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
Actualitzar la informació del padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries, quant a 
altes, baixes i canvis de dades personals. Alguns processos d’alta i de baixa es poden originar 
automàticament a partir dels recursos ordinaris a la taxa efectuats pels interessats. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat 
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Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Decret d’altes, baixes o correcció de dades baixes 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Recursos ordinaris a la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 218. 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 216. 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys.  
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 218 
 
DOGC: 2685 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
 
Dates extremes: 
1945 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds de revisió de la 
taxa, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la documentació acreditativa 
aportada. Aquests recursos ordinaris poden comportar anul·lacions i devolucions d’ingressos 
indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al padró. 
 
Marc legal: 
- Competència del servei: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. (Base 11) 
Llei de 16 de desembre de 1950 de Règim Local (Art. 101) 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 8.3. 
Llei 7/1985, de Bases del Règim Local. Art. 25,26. 
Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, art. 42 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. Art. 63. 
 
- Regulació de les taxes: 
Llei de 16 de desembre de 1950 de  Règim Local.  Art. 435, 436, 438 a 440. 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i preus Públics. Art. 6 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la  
Llei de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de Règim Local i de 16 de desembre 
de 1950 i  s’ordena un text refós. Art. 435, 436, 438 a 440. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entre en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19. 
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals. 
- Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.  
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat 
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Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut, certificat de canvi de residència…) 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions del padró de la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 217 
Exempcions i bonificacions de la taxa de servei de recollida d’escombraries. TAD 216 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la taxa del servei de recollida d’escombraries. TAD 215 
 
Resolució: 
Destrucció total als cinc anys. Conservació dels expedients que derivin en contenciosos 
administratius. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 268 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Padrons de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal 
  
Dates extremes: 
1924 –1988 
 
Funció administrativa: 
L’Administració local podia establir tributs amb caràcter no fiscal per tal d’evitar fraus i 
adulteracions en la venda de productes, per a coadjuvar al compliment de les ordenances en 
matèria de policia urbana i rural i a disposicions en matèria sanitària i per a contribuir a la 
correcció de costums contraris a l’Estat, la Província, el Municipi i la ciutadania en general. 
La funció específica del padró és la de disposar d’un instrument per al cobrament d’aquests 
tributs. Com a exemple, poden generar padró els conceptes relatius a la neteja i decòrum de 
façanes, patis interiors i mitgeres, portes a l’exterior, solars sense tancar, edificació deficient, 
tinença de gossos, etc. 
 
Marc legal: 
Regulació dels tributs: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 25 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 21. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Disposició final 2ª i 
disposició derogatòria. 
Reial Decret legislatiu 15/1978, de 7 de juny, d’aplicació dels impostos sobre solars i 
increments del valor dels terrenys i dotació dels pressupostos especials d’urbanisme per a 
1978. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 48 a 51. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 434 i 473 a 476. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor disposicions de la Llei 41/1975, 
relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 126 i disposició final 1a.  
Decret 781/1986 de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
390. 
Ordenances municipals 
 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
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Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions del padró de tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 270 
Recursos ordinaris a tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 271 
Exempcions i bonificacions del tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 269 
 
Documents recapitulatius: 
Els imports no globals queden reflectits als llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució:   
Conservació permanent dels padrons ordenats per interessat. 
 
Organisme: 
Ajuntaments. 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 269 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal 
 
Dates extremes: 
1924 – 1988  
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds d’exempció i 
bonificació d’aquests tributs, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la 
documentació acreditativa aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de recurs ordinari 
poden comportar anul·lacions i/o devolucions d’ingressos indeguts. 
Anteriorment s’acollien a l’exempció d’aquests tributs les grans empreses de caràcter estatal 
(Ex. CTNE, RENFE) i algunes institucions de caràcter religiós o d’interès social, entre d’altres. 
Aquestes exempcions eren regulades directament per l’Estat.  
Posteriorment, les ordenances municipals varen poder admetre bonificacions o exempcions en 
d’altres casos, normalment en aquells motivats per raons d’interès social. 
 
Marc legal: 
Regulació dels tributs: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 25 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 21. 
Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefònica Nacional de España. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Disposició final 2ª i 
disposició derogatòria. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 48 a 51. 
Decret de 31 d’octubre de 1946 d’exempció d’arbitris, taxes, contribucions i impostos a la 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 434 i 473 a 476. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor disposicions de la  Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 126 i disposició final 1a.  
Decret 781/1986 de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
390. 
Ordenances municipals 
 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
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Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia, rebut…) 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Padrons dels tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 268 
 
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys de l’extinció de la vigència de l’exempció o bonificació del tribut 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 270 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Modificacions dels padrons de tributs o arbitris amb finalitat no fiscal 
 
Dates extremes: 
1924 – 1988 
 
Funció administrativa: 
Actualitzar la informació dels padrons d’aquests tributs. Alguns processos d’alta i de baixa es 
poden original automàticament a partir dels recursos ordinaris efectuats pels interessats.  
 
Marc legal: 
 
Regulació dels tributs: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 25 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 21. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Disposició final 2ª i 
disposició derogatòria. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 48 a 51. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de1950 i s’ordena un text refós. Art. 434 i 473 a 476. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor les disposicions de la  
Llei 41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 126 i disposició final 1a.  
Decret 781/1986 de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
390. 
Ordenances municipals 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut, certificat de canvi de residència …) 
Decret d’altes, baixes o correcció de dades. 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria…) 
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Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Recursos ordinaris als tributs/arbitris amb finalitat no fiscal  
 
Documents recapitulatius: 
Padrons dels tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 268. 
 
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 271 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris als tributs o arbitris amb finalitat no fiscal 
 
Dates extremes: 
1924 –1988 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds de revisió 
d’aquests tributs, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la documentació 
acreditativa aportada. Aquests recursos ordinaris poden comportar anul·lacions i devolucions 
d’ingressos indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al padró. 
 
Marc legal: 
 
Regulació dels tributs: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 25 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 21. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Disposició final 2ª i 
disposició derogatòria. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 48 a 51. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 434 i 473 a 476. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor  disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6 i 19.  
Decret 781/1986 de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de Règim Local. Art. 
390. 
Ordenances municipals 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
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Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria..) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions dels padrons dels tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 270 
Exempcions i bonificacions dels tributs/ arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 269 
   
Documents recapitulatius: 
Padrons dels tributs/arbitris amb finalitat no fiscal. TAD 268 
 
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys. Conservació dels expedients que derivin en recursos 
contenciosos administratius. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi:  272 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Padrons de taxes o de preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns 
públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. 
 
Dates extremes: 
1945  - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
L’Administració local pot establir exaccions per a la utilització privativa o l’aprofitament especial 
de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. Constitueix, doncs, el fet 
imposable la utilització del bé o la prestació del servei en la forma i condicions regulades en la 
corresponent ordenança fiscal . 
La funció específica del padró és la de disposar d’un instrument per al cobrament d’aquelles 
taxes que es generin de forma continuada fins que no es produeixi una modificació de les 
causes que han motivat la utilització del bé públic o la recepció del servei. Com a exemple, 
poden generar padró el cobrament de les següents exaccions: 
- Reserves d’espai i entrades de vehicles 
- Marquesines, tendals i similars 
- Rètols sobre la via pública 
- Vigilància especial d’alarmes 
- Ocupació per parada a mercats 
- Servei municipal de guarderia 
- Etc. 
  
Marc legal: 
 
Regulació de les taxes: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 24 
Llei 16 de desembre de 1950 de Règim Local. Art. 435 a 450 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Art. 6 
Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7 a 21. 
Decret de 4 d’agost de 1953 pel qual s’aprova el Reglament de les Hisendes Locals. Art. 8 a 
15. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 435 a 450. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor  disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6 i 19.  
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
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Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions de la taxa/preu públic corresponent. TAD 274 
Exempcions i bonificacions  de la taxa/preu públic corresponent. TAD 273 
  
Documents recapitulatius: 
Els imports globals queden reflectits als llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució:   
Conservació permanent dels padrons ordenats per contribuent 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 273  
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Exempcions i bonificacions de les taxes o dels preus públics per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. 
 
Dates extremes: 
1945 – sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds d’exempció i 
bonificació de l’exacció, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la 
documentació acreditativa aportada. Si aquests tràmits es produeixen per via de recurs ordinari 
poden comportar anul·lacions i/o devolucions d’ingressos indeguts. 
Anteriorment s’acollien a l’exempció  de l’exacció les grans empreses de caràcter estatal (ex. 
CTNE, RENFE) i algunes institucions de caràcter religiós o d’interès social, entre d’altres. 
Aquestes exempcions eren regulades directament per l’Estat. Posteriorment, les ordenances 
municipals varen poder admetre bonificacions o exempcions en d’altres casos. Actualment no 
es contemplen les exempcions amb caràcter generalista sinó les recollides en les ordenances 
municipals al respecte, normalment en aquells casos motivats per raons d’interès social. 
 
Marc legal: 
 
Regulació de les taxes: 
 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 24 
Llei 16 de desembre de 1950 de Règim Local. Art. 435 a 450 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 15/1987, de 30 de juliol, de tributació de la Compañía Telefònica Nacional de España. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Art. 6 
Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7 a 21. 
Decret de 31 d’octubre de 1946 d’exempció d’arbitris, taxes, contribucions i impostos a la 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
Decret de 4 d’agost de 1953 pel qual s’aprova el Reglament de les Hisendes Locals. Art. 8 a 
15. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 435 a 450. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor disposicions de la Llei 41/1975, 
relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6, 9 i 19.  
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
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Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut…) 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Padrons de les taxes/preus públics per la utilització  privativa o l’aprofitament especial de béns 
públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. TAD 272. 
 
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys de l’extinció de la vigència de l’exempció o bonificació de la taxa o 
del preu públic 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 274 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Modificacions de les taxes o dels preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. 
  
Dates extremes: 
1945 – sèrie oberta 
  
Funció administrativa: 
Actualitzar la informació dels padrons de les taxes/preus públics per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. 
Alguns processos d’alta i de baixa es poden originar automàticament a partir dels recursos 
ordinaris a la taxa/preu públic efectuats pels interessats. 
Tanmateix, la documentació habitual en aquesta sèrie només hauria de ser la referida a canvi 
de les dades del contribuent, ja que l’alta, la baixa definitiva o la modificació del titular s’instruirà 
a partir de l’expedient corresponent que autoritza o no l’ús privatiu d’un bé públic, la recepció 
d’un servei i qualsevol modificació que afecti tant el beneficiari com la base del concepte a 
liquidar. 
  
Marc legal: 
 
Regulació de les taxes: 
 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 24 
Llei 16 de desembre de 1950 de Règim Local. Art. 435 a 450 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Art. 6 
Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7 a 21. 
Decret de 4 d’agost de 1953 pel qual s’aprova el Reglament de les Hisendes Locals. Art. 8 a 
15. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 435 a 450. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor les disposicions de la Llei 
41/1975, relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6 i 19.  
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
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Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa (fotocòpia rebut, certificat de canvi de residència…) 
Decret d’altes, baixes o correcció de dades 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria ….) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
 
Documents recapitulatius: 
Padrons de les taxes/preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns 
públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. TAD 272 
  
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 275 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Recursos ordinaris a les taxes o als preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. 
  
Dates extremes: 
1945 – sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquesta documentació és la de resoldre les sol·licituds de revisió de la 
taxa/preu públic, a petició de l’interessat, d’acord amb la normativa vigent i la documentació 
acreditativa aportada. Aquests recursos ordinaris poden comportar anul·lacions i devolucions 
d’ingressos indeguts i algunes vegades nous rebuts per alta al padró. 
Els recursos agrupats sota aquest concepte són únicament els referits a la gestió tributària de 
l’import a liquidar. Els recursos a la resolució que autoritza o denega el concepte que grava la 
taxa s’entén que són una sèrie diferent. 
 
Marc legal: 
 
Regulació de les taxes: 
Llei de Règim Local, de 17 de juliol de 1945. Bases 21 i 24 
Llei 16 de desembre de 1950 de Règim Local. Art. 435 a 450 
Llei de Taxes i Exaccions Parafiscals, de 26 de desembre de 1958 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de Bases de l’Estatut del Règim Local, base 22. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Art. 20. 
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics. Art. 6 
Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic. 
Decret de 25 de gener de 1946, que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52, de la Llei 
de Règim Local de 17 de juliol de 1945. Art. 7 a 21. 
Decret de 4 d’agost de 1953 pel qual s’aprova el Reglament de les Hisendes Locals. Art. 8 a 
15. 
Decret de 24 de juny de 1955, pel qual es modifica la Llei de règim Local i de 16 de desembre 
de 950 i s’ordena un text refós. Art. 435 a 450. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, pel qual entren en vigor disposicions de la Llei 41/1975, 
relatives a ingressos i normes d’aplicació. Art. 6 i 19.  
Decret 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de règim Local. Art. 
199 a 215. 
Ordenances municipals 
 
Procediment de recaptació: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
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Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/ 1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Documentació acreditativa 
Informe 
Decret d’estimació o de desestimació 
Notificació a l’interessat i a les diferents unitats administratives implicades (recaptació, 
intervenció, tresoreria …) 
 
Sèries relacionades: 
Ordenances municipals 
Modificacions dels padrons de les taxes/preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. TAD 274 
Exempcions i bonificacions de les taxes/preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament 
especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats. TAD 273 
 
Documents recapitulatius: 
Padrons de les taxes/preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns 
públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats . TAD 272 
  
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys. Conservació dels expedients que derivin en recursos 
contenciosos administratius. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 276 
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe (aprovacions i anul·lacions) 
 
Dates extremes: 
1945 – sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquest tipus de documentació és: 
1.- Aprovar un càrrec, que genera diferents drets reconeguts, referit a diferents conceptes i 
interessats per tal que des de les oficines municipals de Recaptació es procedeixi al seu 
cobrament. 
La informació que conté el càrrec aprovat pot provenir d’altres puntuals  padrons fiscals i de 
liquidacions per conceptes que generen un únic pagament. 
2.- Anul·lar liquidacions referides a diferents conceptes i interessats per tal que des de les 
oficines municipals de Recaptació no es procedeixi al seu cobrament i es referenciï en els 
llibres de comptabilitat. 
La informació que conté l’anul·lació pot provenir de la declaració de prescripció, de la 
declaració de crèdits incobrables per part de les oficines municipals de Recaptació, per 
resolució de recurs presentat per l’interessat i per revisió administrativa. 
  
Marc legal: 
 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Recaptació. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic.  
 
Documents que formen l’expedient: 
Informe resum de conceptes i imports de les liquidacions 
Resolució amb el resum de conceptes  i imports de les liquidacions 
Resum de les liquidacions per cada concepte 
Annex amb totes les liquidacions de cada concepte 
Trasllats interns de la resolució (a Recaptació i a Comptabilitat) 
Notificacions als interessats (generalment tramitades des de Recaptació) 
En el cas de les anul·lacions l’expedient incorpora la Data procedent de Recaptació i les 
liquidacions anul·lades corresponents. 
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Sèries relacionades: 
Padrons fiscals 
Expedients específics que generen un deute amb l’Ajuntament i que no es paguen ni per padró 
ni per auto liquidació 
 
Documents recapitulatius: 
No existeixen com a tals, malgrat que la informació que contenen aquests expedients pot 
constar als expedients administratius de les unitats específiques de gestió (Ocupació de la Via 
Pública, Medi Ambient, Urbanisme, etc.) i sempre i en qualsevol cas en la resolució (en el llibre 
que correspongui) que ha motivat la liquidació. 
 
Resolució:   
Destrucció total als cinc anys de l’aprovació o anul·lació del càrrec. 
 
Organisme: 
Ajuntaments  
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 277  
 
DOGC: 2905 
 
Sèrie documental: 
Notificacions de liquidacions tributàries per ingrés directe. 
 
Dates extremes: 
1945  - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La funció específica d’aquests tipus de documentació és acreditar que l’interessat ha rebut la 
notificació de la liquidació i, per tant, està assabentat del dret reconegut a favor de 
l’Ajuntament. Aquesta acreditació es fonamenta en la signatura de recepció de l’interessat. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de reforma parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de regulació dels drets i garanties dels contribuents, art. 24. 
Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 
Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic.  
Reial Decret 2244/1979, de 7 de setembre de 1979, pel qual es reglamenta el recurs de 
reposició previ a l’econòmico-administratiu.   
Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Recaptació. 
Reial Decret 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el Reglament General de 
Recaptació. 
Decret 3154/1968, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació 
de Contribucions i Impostos. 
Decret 2260/1969, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció general de recaptació i 
comptabilitat. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aquest tipus de documentació no genera expedient específic. Es tracta d’un únic document del 
qual l‘interessa se’n queda còpia o exemplar duplicat. En aquest document hi consten com a 
informació bàsica les dades del contribuent, l’import a liquidar i el concepte pel qual es genera 
la liquidació i el deute corresponent, a més del lloc, la forma i el termini de fer-lo efectiu. 
 
Sèries relacionades: 
Padrons fiscals 
Expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe. TAD 276 
Expedients específics que generen un deute amb l’Ajuntament i que no es paguen ni per padró 
ni per autoliquidació. 
 
Documents recapitulatius: 
No existeixen com a tal, malgrat que la informació que contenen aquestes notificacions consten 
als expedients d’aprovació de les liquidacions tributàries per ingrés directe, als expedients 
administratius de les unitats específiques de gestió (Ocupació de la Via Pública, Medi Ambient, 
Urbanisme, etc.) i sempre i en qualsevol cas en la resolució (en el llibre que correspongui) que 
ha motivat la liquidació. 
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Resolució:   
Destrucció total als cinc anys del pagament o anul·lació de la liquidació notificada. 
 
Organisme: 
Ajuntaments. 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 313 
 
DOGC: 3137 
 
Sèrie documental: 
Declaracions i autoliquidacions de l’impost municipal de publicitat 
 
Funció administrativa: 
Atendre les declaracions i autoliquidacions que fa el contribuent sobre la tributació que li 
correspon per l’exhibició o la distribució de rètols publicitaris o propagandístics. 
 
Marc legal: 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de règim local de Catalunya. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre , Reguladora de les Hisendes Locals 
Ordenances fiscals de cada exercici 
 
Documents que formen l’expedient: 
Instància 
Notificació de la liquidació 
Acusament de rebuda 
 
Sèries relacionades: 
Expedients de publicitat. Anuncis en vehicles circulants. TAD127 
Expedients de publicitat. Anuncis transitoris. TAD 128 
Actes d’Inspecció de rendes i exaccions. 
 
Sèries recapitulatives: 
Padró de l’impost de publicitat. TAD 204 
 
Resolució:   
Destrucció total en un termini de cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 320 
 
DOGC: 3137 
 
Sèrie documental: 
Padró de la contribució territorial rústica i pecuària 
 
Dates extremes: 
18451 - 19892 
 
Funció administrativa    
És un impost a compte dels generals que grava la renda total de les persones físiques i 
jurídiques, i recau sobre l’import de les rendes que anualment produeixen o poden produir els 
béns i les activitats qualificats tributàriament com rústics i pecuaris. És un impost originàriament 
estatal i compatible amb arbitris o recàrrecs municipals. La funció de la documentació que 
s’avalua és la de comptar d’un instrument per al cobrament de la contribució. 
 
Marc legal 
Atès que la documentació anterior a 1940 és de conservació permanent, les referències legals 
comencen a partir de 1940, llevat de les que suposen el naixement de la sèrie o canvis 
substancials en aquesta. Tot i així s'han seleccionat les referències legals en base al seu rang i 
al seu contingut específic en relació a la documentació que s'avalua.  
Llei de 16 de desembre de 1940, de reforma tributària pel que fa a contribucions i impostos. 
Llei de 26 de setembre de 1941, de normes per a l'ordenació de la contribució territorial. 
Llei de 22 de gener de 1942, de recàrrec transitori de la contribució territorial. 
Ordre de 21 de gener de 1944, que fixa els requisits que les corporacions hauran de complir 
per acreditar participacions sobre les quotes del tresor de la contribució rústica i pecuària. 
Llei de 17 de juliol de 1945, de bases per al règim dels ajuntaments i diputacions. 
Decret de 22 de març de 1946 que declara la subsistència del règim establert per la llei de 26 
de setembre de 1941 i fixa els requeriments que han de complir les corporacions.   
Llei de 27 de desembre de 1947, de recàrrecs a Catalunya de la contribució territorial i de la 
contribució industrial.  
Decret de 16 de desembre de 1950 d’aprovació del text articulat de la llei de règim local de 17 
de juliol de 1945.  
Llei de 20 de desembre de 1952, d’implantació per l’Estat del cadastre  en les 19 províncies 
sotmeses actualment al règim d’amillarament i de reducció dels gravàmens de la riquesa 
rústica i pecuària. 
Llei 12 de maig de 1956, de règim del Sol i ordenació Urbana dels Ajuntaments. Participació 
d’Ajuntaments, recàrrecs i beneficis. 
Decret 444/1963, de 28 de febrer d’aplicació de les revisions desenals del cadastre de rústica. 
Decret-llei 16/1965, de 30 de desembre, de pròrroga dels terminis per a l’aprovació dels textos 
refosos de tributs. 
Decret 2230/1966 de 23 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la contribució territorial 
rústica i pecuària. 
 Llei 60/1969, de 30 de juny, de reforma tributària, en la qual es modifiquen els textos 
reguladors de diversos impostos. 
Llei 19/1975 de 2 de maig,  de reforma de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana de 12 
de maig de 1956. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre de 1975, de recàrrecs municipals i participació d’ajuntaments. 
                                                 
1 Disposició de 23 de maig de 1845, de contribució territorial 
2 Llei 38/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, disposició derogatòria.  
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Decret 1346/1976 de 9 d'abril, de derogació de les lleis de 12 de maig de 1956 i de 2 de maig 
de 1975 de participació d’ajuntaments, recàrrecs i beneficis.  
Reial decret llei 22/1976,  12 de novembre de 1976 de pròrroga del termini per a l’articulació de 
la llei 41/1975.  
Reial decret llei 25/1976, de 23 de desembre de pròrroga del termini per a l’articulació de la llei 
41/1975. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, d’entrada en vigor de disposicions de la llei de bases de 
l’estatut de règim local relatives a ingressos de corporacions locals i normes provisionals per a 
la seva aplicació. 
Llei 50/1977 de 14 de novembre, de mesures urgents de reforma fiscal.  
Reial decret llei 15/1978, de 7 de juny, de modificació del decret 3250/1976. 
Llei 44/1978 de 8 de setembre, de supressió de la quota proporcional i transformació de la fixa 
en tribut local. 
Llei 47/1978, de 7 d'octubre, de derogació parcial de la llei 41/1975. 
Reial decret 1365/1980 de 13 de juny, que determina les competències i estructura dels 
consorcis per a la gestió i inspecció de la contribució territorial rústica i pecuària i urbana. 
Llei 34/1980 de 21 de juny, de reforma del procediment tributari. 
Llei 40/1981 de 28 d’octubre, d’aprovació de mesures sobre el règim jurídic de les corporacions 
locals. 
Llei 24/1983, de 21 de desembre de mesures urgents de sanejament i regulació de les 
hisendes locals. 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, d’aprovació del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local.  
Llei 26/1987 d’11 de desembre, de regulació dels tipus de gravàmen de les contribucions 
territorials rústica i pecuària i urbana. 
Reial decret llei 7/1988 de 29 de desembre de pròrroga i adaptació urgent de determinades 
normes tributàries. 
Llei 39/1988 de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals. 
 
Recaptació de l’impost: 
Decret de 29 de desembre de 1948, pel qual s’aprova el text refós i modificat de les 
disposicions reguladores del servei recaptatori (nou estatut de recaptació). 
Llei de 20 de desembre de 1952, de reforma del servei d’inspecció dels tributs amb l’objectiu de 
reduir al mínim el frau, per la qual s’estableixen normes  en les que s’unifica el règim de 
classificació dels expedients. 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària.  
Llei 41/1964, d'11 de juny, de reforma del sistema tributari. 
 Decret 4132/1964, de 23 de desembre, d’aprovació de la taula de disposicions derogades per 
la llei de reforma tributària.  
Decret 3154/1968 de 14 de novembre d’aprovació del reglament de recaptació. 
Llei 60/1969 de 30 de juny de modificació del text refós regulador i articles 40 i 83 de la llei 
general tributària   
Decret-llei 6/1974, de 27 de novembre, de modificació de la llei general tributària de 28 de 
desembre de 1963. 
Llei 34/1980 de 21 de juny, de reforma del procediment tributari. 
Llei 10/1985 de 26 d’abril, de modificació parcial de la llei general tributària. 
Reial decret legislatiu 1091/1988 d’aprovació del text refós de la llei general pressupostària. 
 
Documents formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
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Sèries antecedents   
Contribució Territorial com a denominació general. A partir de 1894 neix la distinció entre la 
C.T. Urbana i la C.T. Rústica i Pecuària. 
 
Sèries descendents       
Impost sobre Béns Immobles. TAD 192 
 
Sèries relacionades 
Reclamacions de la contribució territorial rústica i pecuària 
Exempcions i bonificacions de la contribució territorial rústica i pecuària. 
Recursos de la contribució territorial rústica i pecuària  
Modificacions de la contribució territorial rústica i pecuària. TAD 421 
 
Documents recapitulatius 
La informació referida als imports de la contribució queda recollida als llibres de comptabilitat 
corresponents. 
 
Resolució 
Conservació de la sèrie quinze anys des de la data del document. Un cop exhaurit aquest 
termini, aplicació d’un mostreig pel qual es conservarà la documentació pertanyent als anys de 
revisió cadastral, els anys acabats en 0 i 5 des de 1940 fins a 1975,  els anys 1981 i 1986 i el 
darrer any d’aplicació de la contribució. Només es conservaran els llistats per contribuent i per 
parcel·la, si aquest últim existeix .  
 
Organisme 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 321 
 
DOGC: 3137 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de l’Impost d’Activitats Econòmiques 
 
Dates extremes:  
1992-sèrie oberta  
 
Funció administrativa: 
Actualització trimestral del padró de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària. 
Llei 10/1985, de 26 d'abril, de reforma parcial de la llei general tributària.  
Llei 25/95, de 20 de juliol, de modificació parcial de la llei general tributària. 
RDLEG 1091/0988, de 23 de setembre, d'aprovació del text refós de la llei general 
pressupostària. 
Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (art. 60, 79 a 92, 124, 138 
a 140, disposicions addicionals 9a. i 17a. i disposicions transitòries 3a. 10a. i 11a.) 
RDLEG 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost 
sobre activitats econòmiques, modificat per la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de 
pressupostos generals de l'estat per al 1992. 
Llei 6/1991, d'11 de març, sobre modificació de l’impost sobre activitats econòmiques. 
RD 375/1991, de 22 de març, sobre gestió de l'impost sobre activitats econòmiques. 
RD 1172/1991, de 26 de juliol, pel qual es dicten normes per a la gestió de l'impost sobre 
activitats econòmiques. 
Ordre de 31 de juliol de 1991, pel qual s'aproven els models de declaracions de l'impost sobre 
activitats econòmiques que s'utilitzaran en el període de formació del cens de l'impost. 
RDLEG 1259/1991, de 2 d'agost, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre 
activitats econòmiques corresponents a l'activitat ramadera independent. 
Ordre de 26 de desembre de 1991, per la qual s'aproven els models de declaracions de l'impost 
sobre activitats econòmiques a utilitzar a partir de l'entrada en vigor de l'impost. 
RD 566/1992, de 29 de maig, pel qual es modifica l'article 17 del RD 1172/1991, de 26 de juliol. 
Ordre de 10 de juny de 1992, per la qual es desplega la delegació i la col·laboració en la 
inspecció de l'impost sobre activitats econòmiques. 
RD 1684/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el reglament general de recaptació. 
RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques i es regula la delegació i la competència en matèria de gestió censal de l’impost. 
RD 448/1995, de 24 de març, pel qual es modifica el reglament general de recaptació. 
Les successives lleis de pressupostos de l'estat, que modifiquen les tarifes de l'impost, i les 
successives ordenances municipals, que modifiquen els coeficients d'increment i els índexs de 
situació. 
 
Documents que formen l'expedient  
Comunicat d’Hisenda de les modificacions trimestrals d’Altes i Baixes (En cas d’existir conveni 
amb l’Ajuntament, és aquest qui ho comunica a Hisenda) 
Decret d’aprovació de les altes (En cas d’existir conveni, Hisenda comunica la resolució 
aprovatòria de les altes i les baixes)  
Les baixes tenen el seu tràmit en la sèrie de reclamacions a l’impost, perquè l’interessat 
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sol·licita la devolució d’ingressos indeguts.  
 
Sèries antecedents: 
Padrons de: 
- Subsidi del comerç 
- Matrícula industrial 
- Impost municipal sobre radicació 
- Impost municipal sobre publicitat 
- Impost municipal sobre despeses sumptuàries 
- Llicència fiscal 
 
Sèries relacionades 
Padró de l’IAE. TAD 189 
Exempcions i bonificacions de l’IAE. TAD 190 
Reclamacions de l’IAE. TAD 191 
 
Documents recapitulatius  
Els imports globals queden reflectits en els llibres de comptabilitat corresponents 
 
Resolució:   
Destrucció total en un termini de cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 322 
 
DOGC: 3137 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de l’Impost sobre els béns immobles 
 
Dates extremes: 
1990-sèrie oberta  
 
Funció administrativa 
Disposar d'un instrument d'actualització  del padró de l'Impost sobre Béns Immobles(IBI) i dels 
justificants per a qualsevol observació a curt termini.  
La titularitat d'aquest impost és municipal i  la seva gestió és compartida amb l'administració 
central.  La valoració i  la gestió cadastral  es fan des del Centre de Gestió Cadastral, mentre 
que la gestió tributària i la recaptació es fan des dels ajuntaments. Els ajuntaments poden 
realitzar actuacions que són competència el Centre de Gestió Cadastral mitjançant conveni de 
col·laboració o de delegació. 
 
Marc Legal 
Competència i regulació de l’impost: 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.     
Reial Decret 831/1989, de 7 de juliol, pel que es desenvolupa parcialment la disposició 
transitòria  onzena de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.    
Reial Decret 1448/1989, de 1 de desembre, de desenvolupament de l'article 77 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, relatiu a declaracions de variacions de l'IBI.  
Resolució de 27 de març de 1990, sobre incidències plantejades per l'aplicació del Reial Decret  
1448/1989 de 1 de desembre, per qual es desenvolupa l'article 77 de la Llei 39/1988.  
Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària  
Llei 31/1990 de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991.   
Lleis  anuals d'aprovació dels pressupostos generals de l'estat  per a  l'any següent. 
Ordenances fiscals municipals anuals. 
Reial Decret 1390/1990 de 2 de novembre, sobre col.laboració de les Administracions 
Públiques  en matèria  de gestió cadastral i tributària  i inspecció cadastral. 
Resolució de 11 de maig de 1990, per la qual s'aproven els models de declaracions d'altes i 
alteracions cadastrals de béns immobles de naturalesa urbana. 
Resolució de 14 de gener de 1991, per la qual s'aproven els models de declaracions d'altes i 
d'alteracions cadastrals de béns immobles de naturalesa rústica.  
Resolució de 18 de desembre de 1995, de Models de declaracions d'altes i alteracions 
cadastrals de béns immobles de naturalesa urbana. 
Llei 13/1996 de 30 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
Llei 53/1997 de 27 de novembre, de Modificació parcial de la Llei 39/1988 d’Hisendes Locals i 
estableix una reducció de la base imposable de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
Recaptació de l’impost 
 
Llei 230/1963 de 28 de desembre, General Tributària  
Llei 60/1969 de 30 de juny , de Modificació del text regulador de diversos impostos i la Llei 
General Tributària. 
Llei 10/1985 de 26 d'abril,  de Reforma parcial de la Llei General Tributària 
Reial Decret-Llei 7/1989 de 29 de desembre, sobre Mesures urgents en matèria 
pressupostària, financera i tributària.  
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Llei 25/1995 de 20 de juliol, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial  Decret  1684 /1990 de 20 de desembre,  d'aprovació del Reglament General de 
Recaptació de Tributs.  
Reial Decret 448/1995 de 24 de març,  de modificació del Reglament General de Recaptació. 
Ordre de 25 d’abril de 1995, de desenvolupament de determinats articles del Reglament 
General de Recaptació. 
Ordre de 15 de juny de 1995, de desenvolupament del Reglament General de recaptació. 
Llei 1/1998 de 26 de febrer, per la qual es regulen els drets i les garanties dels contribuents.  
 
Documents que formen l'expedient  
Exemple d'alta: 
Comunicat de la Gerència Territorial del Cadastre d'alta per obra nova 
Full de descripció tècnica de la finca 
Esborranys de modificació al padró de l'IBI 
 
Exemple de variacions de l'immoble:  
Comunicat de la Gerència Territorial del Cadastre de variació de la superfície construïda 
Full de descripció tècnica 
Esborrany de modificació al padró de l'IBI 
 
Exemple de canvi de titularitat de l'immoble: 
Model de declaració d'alteració de béns de naturalesa urbana  per transmissió de domini 
Còpia de l'escriptura 
Esborrany de modificació al padró de l'IBI 
 
* Les baixes sempre impliquen una nova alta i s’inclouen en el procediment corresponent. 
 
Sèries antecedents 
Contribució Territorial Rústica i Pecuària. TAD 320 
Contribució Territorial Urbana. TAD 354 
Impost sobre Solars. TAD 206 
 
Sèries relacionades   
Padró de l'IBI. TAD 192 
Exempcions i bonificacions de l'IBI. TAD 193 
Reclamacions de l'IBI. TAD 194 
 
Documents recapitulatius 
Les modificacions del padró d’un any queden reflectides en les de l’any següent. 
 
Resolució:   
Destrucció total en un termini de cinc anys. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 354 
 
DOGC: 3241 
 
Sèrie documental: 
Padró de la Contribució Territorial Urbana (1940-1989) 
 
Dates extremes:  
1845 – 1989 
 
Funció administrativa: 
La funció del padró és la de disposar d’un instrument per al cobrament de la Contribució 
Territorial Urbana. 
 
La Contribució Territorial, que inclou la Rústica i Pecuària i la Urbana, es crea a partir de la 
Disposició de 23 de maig de 1845, de contribució territorial i es reforma a partir de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
És un impost municipal a partir de 1979, per disposició de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, 
reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, disp. transit. 1a. 
La Contribució Territorial Urbana (CTU) és un impost a compte dels generals sobre la renda 
total de les persones físiques i jurídiques, un tribut local de caràcter real i recau sobre l’import 
de les rendes que anualment produeixen o poden produir els béns qualificats tributàriament de 
naturalesa urbana: el sòl i les construccions. Impost originàriament estatal, compatible amb 
arbitris, participacions i recàrrecs municipals. La CTU pateix la transformació d’impost de 
producte que grava els rendiments reals o presumptes dels immobles de naturalesa urbana, a 
impost sobre el patrimoni immoble que grava, en un principi de manera indirecta i després 
directament, el valor cadastral dels immobles.  
 
Passa a ser impost municipal a partir 1979, malgrat que la valoració i gestió cadastral continua 
essent competència d’Hisenda o dels organismes específics creats per a la seva gestió: 
Consorcis per a la Gestió i Inspecció de les Contribucions Territorials, primer, i posteriorment, el 
Centre de Gestió i Cooperació Tributària. Els ajuntaments en poden gestionar la recaptació, 
prèvia sol·licitud a Hisenda, a partir de 1985. Tanmateix, poden disposar de còpies del padró de 
l’impost d’anys anteriors. 
 
Marc legal: 
Competència i regulació de l’impost: 
 
Llei de 16 de desembre de 1940, de reforma tributària pel que fa a contribucions i impostos. 
Llei de 17 de juliol de 1945, de bases de règim per a ajuntaments i diputacions. 
Decret de 25 de gener de 1946, d’ordenació provisional de la hisenda municipal i provincial, 
que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52 de la llei de bases de règim local de 17 de 
juliol de 1945.  
Decret llei de 7 de novembre de 1947 d’elevació dels recàrrecs per les contribucions urbana, 
rústica i pecuària.  
Decret de 16 de desembre de 1950 d’aprovació del text articulat de la Llei de règim local de 17 
de juliol de 1945. 
Llei de 3 de desembre de 1953 de modificació de la llei de bases de 17 de juliol de 1945 pel 
que fa al règim de les hisendes locals. 
Decret de 18 de desembre de 1953 d’aprovació de les normes per les quals es desenvolupa 
provisionalment la llei de bases de 3 de desembre de 1953. 
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Decret de 24 de juny de 1955 d’aprovació del text articulat i refós de la llei de bases règim local 
de 17 de juny de 1945 i de 3 de desembre de 1953.  
Llei de 22 de desembre de 1955, de bases d’arrendaments urbans.  
Decret de 13 d’abril d’aprovació del text articulat de la llei de bases d’arrendaments urbans de 
22 de desembre de 1955. 
Llei de 12 de maig de 1956 de règim del sòl i ordenació urbana. 
Llei 85/1962 de 24 de desembre, de reforma de les hisendes locals. 
Decret 1251/1966 de 12 de maig d’aprovació del text refós de la contribució territorial urbana. 
Llei 48/1966, de 23 de juliol de modificació parcial del text refós de 24 de juny de 1955 de la llei 
de règim local. 
Ordre de 6 d’agost de 1966 per la qual s’estableix la col·laboració municipal en la implantació 
del nou règim d’exacció de contribució urbana. 
Decret 1049/1968, de 27 de maig de modificació del text regulador de 12 de maig de 1966.  
Ordre de 17 de març de 1971, d'interpretació de l'article 20.1 del text refós de 1966. 
Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de bases de l'estatut de règim local. 
Reial Decret 3250/1976, de 30 de desembre, d’entrada en vigor de la llei de bases de l’estatut 
de règim local. 
Llei 44/1978, de 8 de setembre, reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, disp. transit. 1a. 
Llei 47/1978, de 7 d’octubre de derogació parcial de la llei 41/1975 de 19 de novembre, de 
bases de l’estatut de règim local.  
Reial Decret llei 11/1979, de 20 de juliol, de mesures urgents de finançament de les hisendes 
locals. 
Reial Decret 1365/1980 de 13 de juny, que determina les competències i estructura dels 
consorcis per a la gestió i inspecció de la contribució territorial rústica i pecuària i urbana. 
Llei 24/1983, de 21 de desembre de mesures urgents de sanejament i regulació de les 
hisendes locals. 
Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, d’aprovació del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
Reial Decret 917/1985, de 24 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article 74 de la Llei 50/1984, de 
30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1985. 
Reial Decret 1079/1986, de 11 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article 58 de la Llei 46/1985, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a 1986. 
Reial Decret 21/1986, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1987. 
Reial Decret 33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1988. 
Reial Decret 37/1988, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 1989. 
Llei 26/1987, d’11 de desembre, de regulació dels tipus de gravamen de les contribucions 
territorials rústica i pecuària i urbana.  
Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de les hisendes locals. 
 
Recaptació de l’impost: 
Decret de 29 de desembre de 1948, pel qual s’aprova el text refós i modificat de les 
disposicions 
reguladores del servei recaptatori (nou estatut de recaptació). 
Llei de 20 de desembre de 1952, de reforma del servei d’inspecció dels tributs amb l’objectiu de 
reduir al mínim el frau, per la qual s’estableixen normes en les que s’unifica el règim de 
classificació dels expedients. 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària.  
Llei 41/1964, d'11 de juny, de reforma del sistema tributari. 
Decret 4132/1964, de 23 de desembre, d’aprovació de la taula de disposicions derogades per 
la llei de reforma tributària.  
Decret 3154/1968 de 14 de novembre d’aprovació del reglament de recaptació. 
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Llei 60/1969 de 30 de juny de modificació del text refós regulador i articles 40 i 83 de la llei 
general tributària  
Decret-llei 6/1974, de 27 de novembre, de modificació de la llei general tributària de 28 de 
desembre de 1963. 
Llei 34/1980 de 21 de juny, de reforma del procediment tributari. 
Llei 10/1985 de 26 d’abril, de modificació parcial de la llei general tributària. 
Reial Decret legislatiu 1091/1988 d’aprovació del text refós de la llei general pressupostària. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Aprovació del padró 
Exposició pública 
Anunci de cobrança 
Padró 
 
Sèries antecedents: 
Contribució Territorial com a denominació general. A partir de 1894 neix la distinció entre la CT 
Urbana i la CT Rústica i Pecuària. 
 
Sèries relacionades: 
Reclamacions de la contribució territorial urbana. 
Exempcions i bonificacions de la contribució territorial urbana. 
Recursos de la contribució territorial urbana.  
Modificacions de la contribució territorial urbana. TAD 420 
 
Documents recapitulatius: 
La informació referida als imports de la contribució queda recollida als llibres de comptabilitat 
corresponents. 
 
Resolució:  
Conservació de la sèrie durant quinze anys. Un cop exhaurit aquest termini, aplicació d’un 
mostreig cronològic pel qual es conservaran els padrons ordenats per contribuent i parcel·la 
dels anys acabats en 0 i 5 fins l’any 1975, dels anys 1981, 1986 i 1989 i dels anys de revisió 
cadastral. 
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 420 
 
DOGC: 3431 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de la contribució territorial urbana. 
 
Dates extremes:  
1845 - 1989 
La Contribució Territorial, que inclou la Rústica i Pecuària i la Urbana, es crea a partir de la 
Disposició de 23 de maig de 1845, de contribució territorial i se reforma a partir de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
És un impost municipal a partir de 1979, per disposició de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, 
reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, disp. transitòria 1ª. 
 
Funció administrativa: 
Actualitzar el padró de la Contribució Territorial Urbana quant a altes i baixes i canvis de dades 
personals, i servir de justificació documental davant de qualsevol incidència en la gestió de 
l’impost. Alguns processos d’alta i de baixa es poden originar automàticament a partir dels 
recursos efectuats pels interessats. 
L’ordre de 6 d’agost de 1966 determina la col·laboració municipal en la implantació del nou 
règim d’exacció de la Contribució Urbana. Aquesta col·laboració es concreta en la recollida de 
les declaracions jurades efectuades pels contribuents, d’acord amb els models lliurats per 
l’Estat, la revisió de les dades que hi figuren i la seva tramesa a les delegacions provincials 
d’Hisenda. 
 
Passa a ser impost municipal a partir 1979, malgrat que la valoració i gestió cadastral continua 
essent competència d’Hisenda o dels organismes específics creats per a la seva gestió: 
Consorcis per a la Gestió i Inspecció de les Contribucions Territorials, primer, i posteriorment, el 
Centre de Gestió i Cooperació Tributària. Els ajuntaments en poden gestionar la recaptació, 
prèvia sol·licitud a Hisenda, a partir de 1985. Tanmateix, poden disposar de còpies del padró de 
l’impost d’anys anteriors. 
  
Marc legal: 
Atès que la documentació anterior a 1940 és de conservació permanent, les referències legals 
comencen a partir de 1940, llevat de les que suposen el naixement de la sèrie o canvis 
substancials en aquesta. Tot i així, s'han seleccionat les referències legals en base al seu rang i 
al seu contingut específic en relació a la documentació que s'avalua.  
 
Competència i regulació de l’impost: 
Llei de 16 de desembre de 1940, de reforma tributària pel que fa a contribucions i impostos. 
Llei de 17 de juliol de 1945, de bases de règim per a ajuntaments i diputacions. 
Decret de 25 de gener de 1946, d’ordenació provisional de la hisenda municipal i provincial, 
que regula i desenvolupa les bases 22 a 33 i 48 a 52 de la llei de bases de règim local de 17 de 
juliol de 1945.  
Decret llei de 7 de novembre de 1947 d’elevació dels recàrrecs per les contribucions urbana, 
rústica i pecuària.  
Llei de 27 de desembre de 1947, de recàrrecs a Catalunya de la contribució territorial i de la 
contribució industrial.  
Decret de 16 de desembre de 1950 d’aprovació del text articulat de la Llei de règim local de 17 
de juliol de 1945. 
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Llei de 3 de desembre de 1953 de modificació de la llei de bases de 17 de juliol de 1945 pel 
que fa al règim de les hisendes locals. 
Decret de 18 de desembre de 1953 d’aprovació de les normes per les quals es desenvolupa 
provisionalment la llei de bases de 3 de desembre de 1953. 
Decret de 24 de juny de 1955 d’aprovació del text articulat i refós de la llei de bases règim local 
de 17 de juny de 1945 i de 3 de desembre de 1953.  
Llei de 22 de desembre de 1955, de bases d’arrendaments urbans.  
Decret de 13 d’abril d’aprovació del text articulat de la llei de bases d’arrendaments urbans de 
22 de desembre de 1955. 
Llei de 12 de maig de 1956 de règim del sòl i ordenació urbana. 
Llei 85/1962 de 24 de desembre , de reforma de les hisendes locals. 
Decret llei 16/1965, de 30 de desembre, de pròrroga dels terminis per a l’aprovació dels textos 
refosos de tributs. 
Decret 1251/1966 de 12 de maig d’aprovació del text refós de la contribució territorial urbana. 
Llei 48/1966, de 23 de juliol de modificació parcial del text refós de 24 de juny de 1955 de la llei 
de règim local. 
Ordre de 6 d’agost de 1966 per la qual s’estableix la col·laboració municipal en la implantació 
del nou règim d’exacció de contribució urbana. 
Decret 1049/1968, de 27 de maig de modificació del text regulador de 12 de maig de 1966.  
Ordre de 17 de març de 1971, d'interpretació de l'article 20.1 del text refós de 1966. 
Llei 19/1975, de 2 de maig, de reforma de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre, de bases de l'estatut de règim local. 
Reial decret 1346/1976 de 9 d'abril, d’aprovació del text refós de la llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana. 
Reial decret llei 22/1976, 12 de novembre de 1976 de pròrroga del termini per a l’articulació de 
la llei 41/1975.  
Reial decret llei 25/1976, de 23 de desembre de pròrroga del termini per a l’articulació de la llei 
41/1975. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, d’entrada en vigor de la llei de bases de l’estatut de 
règim local. 
Llei 44/1978, de 8 de setembre, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
disp. Transitòria 1ª.  
Llei 47/1978, de 7 d’octubre de derogació parcial de la llei 41/1975 de 19 de novembre , de 
bases de l’estatut de règim local.  
Reial decret llei 11/1979, de 20 de juliol, de mesures urgents de finançament de les hisendes 
locals. 
Reial decret 1365/1980 de 13 de juny, que determina les competències i estructura dels 
consorcis per a la gestió i inspecció de la contribució territorial rústica i pecuària i urbana, article 
20. 
Llei 9/1983, de 13 de juliol, de pressupostos de l’Estat per a 1983, disp. adic. 13. 
Reial decret 2308/1983, de 25 d’agost, del procediment de les hisendes locals per fer efectiva 
la titularitat de la recaptació de diversos tributs atribuïda als ajuntaments.  
Llei 24/1983, de 21 de desembre de mesures urgents de sanejament i regulació de les 
hisendes locals. 
Reial decret 917/1985, de 24 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article 74 de la Llei 50/1984, de 
30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985.  
Reial decret 1079/1986, d’11 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article 58 de la Llei 46/1985, de 
pressupostos general de l’Estat per a 1986. 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, d’aprovació del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local . 
Reial decret 21/1986, de 23 de desembre, de pressupostos general de l’Estat per a 1987.  
Reial decret 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1988. 
Reial decret 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos general de l’Estat per a 1989. 
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Llei 26/1987, d’11 de desembre, de regulació dels tipus de gravamen de les contribucions 
territorials rústica i pecuària i urbana.  
Llei 39/1988, de 28 de desembre , reguladora de les hisendes locals. 
 
Recaptació de l’impost: 
Decret de 29 de desembre de 1948, pel qual s’aprova el text refós i modificat de les 
disposicions reguladores del servei recaptatori. 
Llei de 20 de desembre de 1952, de reforma del servei d’inspecció dels tributs amb l’objectiu de 
reduir al mínim el frau, per la qual s’estableixen normes en les que s’unifica el règim de 
classificació dels expedients. 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària.  
Llei 41/1964, d'11 de juny, de reforma del sistema tributari. 
Decret 4132/1964, de 23 de desembre, d’aprovació de la taula de disposicions derogades per 
la llei de reforma tributària.  
Decret 3154/1968 de 14 de novembre d’aprovació del reglament de recaptació. 
Llei 60/1969 de 30 de juny de modificació del text refós regulador i articles 40 i 83 de la llei 
general tributària  
Decret-llei 6/1974, de 27 de novembre, de modificació de la llei general tributària de 28 de 
desembre de 1963. 
Llei 34/1980 de 21 de juny, de reforma del procediment tributari. 
Llei 10/1985 de 26 d’abril, de modificació parcial de la llei general tributària. 
Reial decret legislatiu 1091/1988 d’aprovació del text refós de la llei general pressupostària. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Declaracions jurades de les finques urbanes 
Declaracions de variació de domini de finques urbanes 
Relacions de variacions de domini de finques urbanes 
Relacions de finques que han patit alteracions 
Certificacions de transmissions de domini 
Oficis entre l’Ajuntament i la Delegació Provincial d’Hisenda 
 
Sèries antecedents: 
Contribució territorial com a denominació general. A partir de 1894 neix la distinció entre la 
Contribució territorial urbana i la Contribució territorial Rústica i Pecuària. 
 
Sèries relacionades: 
Padró de la contribució territorial urbana. TAD 354 
Recursos de la contribució territorial urbana  
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la contribució territorial urbana. TAD 354 
Les modificacions del padró d’un any queden reflectides en el padró de l’any següent.  
 
Resolució:   
Destrucció total en un termini de cinc anys.  
 
Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 421 
 
DOGC: 3431 
 
Sèrie documental: 
Modificacions del padró de la contribució territorial rústica i pecuària. 
 
Dates extremes:  
1845 - 1989 
La Contribució Territorial, que inclou la Rústica i Pecuària i la Urbana, es crea a partir de la 
Disposició de 23 de maig de 1845, de contribució territorial i se reforma a partir de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
És un impost municipal a partir de 1979, per disposició de la Llei 44/1978, de 8 de setembre, 
reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, disp. transitòria 1ª. 
 
Funció administrativa: 
Actualitzar el padró de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària (CTRiP) quant a altes i 
baixes i canvis de dades personals, i servir de justificació documental davant de qualsevol 
incidència en la gestió de l’impost. Alguns processos d’alta i de baixa es poden originar 
automàticament a partir dels recursos efectuats pels interessats. 
 
La Llei de 26 de setembre de 1941 determina la col·laboració municipal en la ordenació de la 
CTRiP. Aquesta col·laboració es concreta en la conservació i depuració dels documents fiscals 
de la CTRiP en règim d’amillarament i de registre fiscal de què disposen els ajuntaments. Així 
mateix concreta la formació i la composició de les juntes pericials municipals, les quals 
realitzaven valoracions i intervenien en les tasques de repartiment de la contribució.  
 
L’administració municipal essencialment feia una tasca de recollida d’informació i documentació 
de base, de filtratge, de valoració i finalment de lliurament d’aquesta informació a les 
delegacions provincials d’Hisenda.  
 
Passa a ser impost municipal a partir 1979, malgrat que la valoració i gestió cadastral continua 
essent competència d’Hisenda o dels organismes específics creats per a la seva gestió: 
Consorcis per a la Gestió i Inspecció de les Contribucions Territorials, primer, i posteriorment, el 
Centre de Gestió i Cooperació Tributària. Els ajuntaments en poden gestionar la recaptació, 
prèvia sol·licitud a Hisenda, a partir de 1985. Tanmateix, poden disposar de còpies del padró de 
l’impost d’anys anteriors. 
  
Marc legal: 
Atès que la documentació anterior a 1940 és de conservació permanent, les referències legals 
comencen a partir de 1940, llevat de les que suposen el naixement de la sèrie o canvis 
substancials en aquesta. Tot i així, s'han seleccionat les referències legals en base al seu rang i 
al seu contingut específic en relació a la documentació que s'avalua.  
 
Competència i regulació de l’impost: 
 
Llei de 16 de desembre de 1940, de reforma tributària pel que fa a contribucions i impostos. 
Llei de 26 de setembre de 1941, de normes per a l'ordenació de la contribució territorial. 
Llei de 22 de gener de 1942, de recàrrec transitori de la contribució territorial. 
Ordre de 21 de gener de 1944, que fixa els requisits que les corporacions hauran de complir 
per acreditar participacions sobre les quotes del tresor de la contribució rústica i pecuària. 
Llei de 17 de juliol de 1945, de bases per al règim dels ajuntaments i diputacions. 
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Decret de 22 de març de 1946 que declara la subsistència del règim establert per la llei de 26 
de setembre de 1941 i fixa els requeriments que han de complir les corporacions.  
Decret llei de 7 de novembre de 1947 d’elevació dels recàrrecs per les contribucions urbana, 
rústica i pecuària.  
Decret de 16 de desembre de 1950 d’aprovació del text articulat de la llei de règim local de 17 
de juliol de 1945.  
Llei de 20 de desembre de 1952, d’implantació per l’Estat del cadastre en les 19 províncies 
sotmeses actualment al règim d’amillarament i de reducció dels gravàmens de la riquesa 
rústica i pecuària. 
Llei de 3 de desembre de 1953 de modificació de la llei de bases de 17 de juliol de 1945 pel 
que fa al règim de les hisendes locals. 
Decret de 18 de desembre de 1953 d’aprovació de les normes per les quals es desenvolupa 
provisionalment la llei de bases de 3 de desembre de 1953. 
Decret de 24 de juny de 1955 d’aprovació del text articulat i refós de la llei de bases règim local 
de 17 de juny de 1945 i de 3 de desembre de 1953.  
Llei 12 de maig de 1956, de règim del sòl i ordenació urbana dels ajuntaments.  
Decret 444/1963, de 28 de febrer d’aplicació de les revisions desenals del cadastre de rústica. 
Decret llei 16/1965, de 30 de desembre, de pròrroga dels terminis per a l’aprovació dels textos 
refosos de tributs. 
Ordre de 26 de gener de 1966, de conservació del cadastre de rústica.  
Decret 2230/1966 de 23 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la contribució territoral 
rústica i pecuària. 
Llei 19/1975 de 2 de maig, de reforma de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana de 12 de 
maig de 1956. 
Llei 41/1975, de 19 de novembre de 1975, de bases de l’estatut de règim local. 
Reial decret 1346/1976 de 9 d'abril, d’aprovació del text refós de la llei sobre règim del sòl i 
ordenació urbana.  
Reial decret llei 22/1976, 12 de novembre de 1976 de pròrroga del termini per a l’articulació de 
la llei 41/1975.  
Reial decret llei 25/1976, de 23 de desembre de pròrroga del termini per a l’articulació de la llei 
41/1975. 
Decret 3250/1976, de 30 de desembre, d’entrada en vigor de disposicions de la llei de bases de 
l’estatut de règim local relatives a ingressos de corporacions locals i normes provisionals per a 
la seva aplicació. 
Llei 50/1977 de 14 de novembre, de mesures urgents de reforma fiscal.  
Reial decret llei 15/1978, de 7 de juny, de modificació del decret 3250/1976. 
Llei 44/1978 de 8 de setembre, reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, 
disp. transitòria 1a. 
Llei 47/1978, de 7 d'octubre, de derogació parcial de la llei 41/1975. 
Reial decret 1365/1980 de 13 de juny, que determina les competències i estructura dels 
consorcis per a la gestió i inspecció de la contribució territorial rústica i pecuària i urbana. 
Llei 40/1981 de 28 d’octubre, d’aprovació de mesures sobre el règim jurídic de les corporacions 
locals. 
Llei 9/1983, de 13 de juliol, de pressupostos de l’Estat per a 1983, disp. adic. 13. 
Reial decret 2308/1983, de 25 d’agost, del procediment de les hisendes locals per fer efectiva 
la titularitat de la recaptació de diversos tributs atribuïda als ajuntaments.  
Llei 24/1983, de 21 de desembre de mesures urgents de sanejament i regulació de les 
hisendes locals. 
Reial decret 917/1985, de 24 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article 74 de la llei 50/1984, de 
30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1985. 
Reial decret 1079/1986, de 11 d’abril, pel qual es desenvolupa l’article 58 de la llei 46/1985, de 
pressupostos generals de l’Estat per a 1986. 
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, d’aprovació del text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 
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Reial decret 21/1986, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1987. 
Reial decret 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1988. 
Reial decret 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1989. 
Llei 26/1987 d’11 de desembre, de regulació dels tipus de gravamen de les contribucions 
territorials rústica i pecuària i urbana. 
Reial decret llei 7/1988 de 29 de desembre de pròrroga i adaptació urgent de determinades 
normes tributàries. 
Llei 39/1988 de 28 de desembre, de regulació de les hisendes locals. 
 
Recaptació de l’impost: 
 
Decret de 29 de desembre de 1948, pel qual s’aprova el text refós i modificat de les 
disposicions reguladores del servei recaptatori. 
Llei de 20 de desembre de 1952, de reforma del servei d’inspecció dels tributs amb l’objectiu de 
reduir al mínim el frau, per la qual s’estableixen normes en les que s’unifica el règim de 
classificació dels expedients. 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, general tributària.  
Llei 41/1964, d'11 de juny, de reforma del sistema tributari. 
Decret 4132/1964, de 23 de desembre, d’aprovació de la taula de disposicions derogades per 
la llei de reforma tributària.  
Decret 3154/1968 de 14 de novembre d’aprovació del reglament de recaptació. 
Llei 60/1969 de 30 de juny de modificació del text refós regulador i articles 40 i 83 de la llei 
general tributària  
Decret-llei 6/1974, de 27 de novembre, de modificació de la llei general tributària de 28 de 
desembre de 1963. 
Llei 34/1980 de 21 de juny, de reforma del procediment tributari. 
Llei 10/1985 de 26 d’abril, de modificació parcial de la llei general tributària. 
Reial decret legislatiu 1091/1988 d’aprovació del text refós de la llei general pressupostària. 
 
Documents que formen l’expedient: 
Declaracions jurades d’altes i baixes de finques rústiques 
Registre d’altes i baixes de finques rústiques 
Relacions de variacions de finques rústiques  
Traslacions de canvis de domini de finques rústiques 
Oficis entre l’Ajuntament i la Delegació Provincial d’Hisenda  
Informes i comunicats de la Junta Pericial a la Delegació Provincial d’Hisenda 
 
Sèries antecedents: 
Contribució territorial com a denominació general. A partir de 1894 neix la distinció entre la 
Contribució territorial Urbana i la Contribució territorial Rústica i Pecuària.  
 
Sèries relacionades: 
Padró de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària. TAD 320 
Recursos de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària. 
Amillarament de la Riquesa Rústica i Pecuària. 
Apèndix de l’Amillarament de la Riquesa Rústica i Pecuària. 
 
Documents recapitulatius: 
Padró de la Contribució Territorial Rústica i Pecuària. TAD 320 
Les modificacions del padró d’un any queden reflectides en el padró de l’any següent.  
 
Resolució:   
Destrucció total en un termini de cinc anys. 
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Organisme: 
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 487 
 
DOGC: 4034 
 
Sèrie documental:  
Expedients sancionadors per infraccions tributàries 
 
Dates extremes:  
1993 – sèrie oberta 
 
Funció administrativa:  
Sancionar les conductes dels contribuents per impagament parcial o total dels impostos i taxes 
municipals 
 
Marc legal:  
Legislació local 
Ordenances fiscals 
 
Legislació estatal 
Llei general tributària, article 77 - 79 
Reglament sancionador 
 
Documents que formen l’expedient:  
Diligència d’incoació de l’expedient 
Plec de càrrecs 
Notificació al contribuent (còpia) 
Proposta de resolució 
Resolució 
Document de liquidació 
Notificació (còpia) 
 
Sèries relacionades:  
Expedients d’inspecció de rendes i exaccions 
Expedients d’inspecció tributària 
 
Resolució:  
Destrucció total en un termini de cinc anys 
 
Organisme:  
Ajuntaments 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d'avaluació documental 
 
Codi: 493  
 
DOGC: 4034 
 
Sèrie documental:  
Expedients de liquidació de taxes acadèmiques i administratives 
 
Dates extremes:  
Des de l’inici de la universitat – sèrie oberta 
 
Funció administrativa:  
Liquidació dels ingressos generats en els diferents centres en concepte de taxes i drets per 
sol·licitar documents acadèmics (sol·licitud de títols oficials i propis, etc.) o bé per documents 
que comporten tasques administratives (certificats acadèmics, trasllats de matrícula o 
d’expedient acadèmic). Els comprovants que s’adjunten als documents que els donen validesa 
legal. Les matrius d’aquests comprovants s’utilitzen per fer les liquidacions econòmiques dels 
ingressos generats en concepte de taxes i per realitzar les auditories corresponents. 
 
Marc legal:  
Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC 2548, de 31.12.1997) 
Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents (BOE 50, de 27.02.1998) 
Decret 277/199, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC 3002, de 26.10.1999) 
Decret 176/2001, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis 
acadèmics a les universitats públiques per al curs 2001-2001 (DOGC 3427, de 10.07.2001) Es 
renova cada curs acadèmic 
Procediments interns 
 
Documents que formen l’expedient:  
Resums de liquidacions des dels centres 
Matrius o comprovants del pagament 
Correspondència de tràmit 
 
Documents recapitulatius:  
Quadre semestral de conciliació d’ingressos per taxes 
 
Resolució:  
Destrucció total en un termini de cinc anys 
 
Organisme:  
Universitats 
 
Data actualització: 
31/03/2009 
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Taula d’avaluació documental 
 
Codi: 520   
 
DOGC: 4527 
 
Sèrie documental: 
Expedients de recaptació de l’impost sobre el patrimoni    
 
Dates extremes: 
1982 - sèrie oberta 
 
Funció administrativa: 
La recaptació de l’impost sobre el patrimoni a través de les declaracions tributàries-
autoliquidacions mitjançant la tramitació compartida en fase de gestió tributària de l’antiga 
Delegació d’Hisenda de l’Estat (actualment AEAT) i de les antigues Delegacions territorials del 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (actualment Direccions 
territorials). 
 
Marc legal: 
Llei 230/1963, de 28 de desembre, LLei General Tributària. 
Llei 50/1977, de 14 de desembre, impost extraordinari sobre el patrimoni de les persones 
físiques. 
Reial decret 2244/1979, de 7 de setembre, reglamenta el recurs de reposició previ a 
l’económico-administratiu. 
Reial decret 1999/1981, de 20 d’agost, reglament de procediment en les reclamacions 
económico-administratives. 
Llei 41/1981, de 28 d’octubre, relativa a la cessió de tributs a la Generalitat de Catalunya. 
Llei 10/1982, de 12 de juliol, de Finances Públiques a Catalunya. 
Llei 30/1983, de 28 de desembre, de cesio de tributs de l’Estat a les CCAA. 
Llei 10/1985, de 26 d’abril, de modificació parcial de la Llei General Tributària. 
Reial decret 939/1986, de 25 d’abril, Reglament General d’Inspecció de Tributs. 
Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, s’aprova el Text refós de la Llei General 
Pressupostària. 
Reial decret 1163/1990, de 21 de setembre, pel qual es regula el procediment de devolució 
dels ingressos indeguts de naturalesa tributària. 
Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre, sobre el Reglament General de Recaptació. 
Llei 19/1991, de 6 de juny, regula impost sobre el patrimoni. 
Decret 182/1993, de 20 d’abril, Reglament de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya. 
Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. 
Llei 25/1995, de 20 de juliol, de reforma de la Llei General Tributària. 
Reial decret 391/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment en les 
reclamacions económico-administratives. 
Llei 14/1996, de 30 de desembre, de cesio de tributs de l’Estat a les CCAA. 
Llei 1/1998 de 26 de febrero, de drets i garanties dels contribuents. 
Reial decret 1930/1998, d’11 de setembre, pel qual es desenvolupa el règim sancionador 
tributari i introdueix les adequacions necessàries en el Reial decret 939/1986, de 25.04.1986, 
que aprova el Reglament General de la Inspecció dels Tributs. 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Finances públiques a Catalunya 
Codi civil. 
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Documents que formen l'expedient: 
Declaració tributària o autoliquidació (exemplar per a l’Administració) 
En el seu cas, proposta de la liquidació paral·lela per errors materials, de fet o aritmètics. 
 
Sèries relacionades: 
Expedients de recaptació de l’impost de successions i donacions 
Compte de gestió de tributs cedits. 
Expedients de prescripció. 
 
Documents recapitulatius: 
Compte de gestió de tributs cedits. 
Expedients de prescripció. 
 
Resolució: 
Destrucció total  en un termini de  cinc anys. 
 
Organisme: 
Departament d’Economia i Finances 
 
Data actualització: 
23/12/2005 
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