ORDENANÇA FISCAL NUMERO 2
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

I. DISPOSICIÓ GENERAL
Article 1.
De conformitat amb el que disposa l'article 59.1.b) del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s'estableix l'Impost sobre activitats econòmiques.

II. FET IMPOSABLE
Article 2.
1. Constitueix el fet imposable de l'Impost l'exercici de qualsevol tipus d'activitat
econòmica, així com el mer exercici d'activitats empresarials, professionals o
artístiques, s'exerceixin o no en un local determinat i es trobin o no especificades
en les Tarifes de l'Impost.
2. Es consideraran, a efectes d'aquest Impost, activitats empresarials les
ramaderes, quan tinguin caràcter independent, les mineres, industrials, les
comercials i les de serveis.
3. Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, tindrà la consideració de
ramaderia independent el conjunt de bestiar que es trobi comprès en algun dels
casos següents:
a) El que pasturi o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin
explotades agrícolament o forestalment per l'amo de la ramaderia.
b) L'estabulat fora de les finques rústiques.
c) El transhumat o transterminat.
d) Aquell que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produïts a la finca on
es criï.
4. Les disposicions contingudes en aquesta Ordenança regulen l'Impost quant a les
activitats econòmiques exercides dins del terme municipal i que estiguin
subjectes al pagament de quotes municipals.

Ordenança Fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques

Article 3.
1. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional
o artístic quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de
recursos humans, o d'un de ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció o
distribució de béns o serveis.
2. El contingut de les activitats gravades es defineix a les tarifes de l'Impost,
aprovades pel Real decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, llevat de les
activitats ramaderes independents, les tarifes de les quals i la Instrucció per a
l'aplicació d'aquestes es regulen per Real decret legislatiu 1259/1991, de 2
d'agost.
Article 4.
1. L'Impost sobre activitats econòmiques grava el mer exercici d'activitats
empresarials, professionals i artístiques, s'exerceixin o no en un local determinat.
2. Quant al lloc de realització de les activitats i el concepte de local en el qual
s'exerceixen les esmentades activitats, caldrà atenir-se al que disposen les regles
5a i 6a de la Instrucció aprovada per Real decret legislatiu 1175/1990, de 28 de
setembre.
Article 5.
No constitueix fet imposable d'aquest Impost l'exercici de les activitats següents:
1. L'alienació de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat
degudament inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos anys
d'antelació a la data de la transmissió, i la venda de béns d'ús particular i privat
del venedor sempre que els hagi utilitzat durant el mateix període de temps.
2. La venda dels productes que es rebin com a pagament de treballs personals o
serveis professionals.
3. L'exposició d'articles amb la finalitat exclusiva de decoració o adornament de
l'establiment. Per contra, estarà subjecta a l'Impost l'exposició d'articles per a
regal als clients.
4. Quan es tracti de venda a la menuda, la realització d'un sol acte o una operació
aïllada.
5. Les activitats agrícoles, les ramaderes que en depenen, les forestals i les
pesqueres.
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III. SUBJECTE PASSIU
Article 6.
Són subjectes passius d'aquest Impost les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, sempre que realitzin dins del
terme municipal qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

IV. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Article 7.
1. Es troben exempts de l’Impost:
a) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les
comunitats autònomes i de les entitats locals.
b) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest Impost en què
aquesta es desenvolupi.
No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els
supòsits següents:
1) Quan l’activitat s’hagi desenvolupat anteriorment amb altre titularitat. A
aquests efectes s’entendrà que les activitats econòmiques s’han exercit
anteriorment amb altre titularitat en els supòsits següents:
a) En les operacions de fusió, escissió o aportació de branques
d’activitat.
b) En la transformació de societats.
c) Quan es produeixi un canvi en la personalitat jurídicotributària del
titular d’una activitat, si l’anterior mantingui una posició de control
sobre la nova entitat o sobre el patrimoni afecte a l’activitat.
d) Quan els membres d’una entitat de l’article 35 de la Llei General
Tributària que vagi a continuar l’exercici d’una activitat preexistent
siguin, majoritàriament, els mateixos que formaven part de l’entitat que
venia exercint dita activitat, o entre aquests i aquells existeixin vincles
familiars per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu.
2) Quan es tracti de subjectes passius per l’Impost que ja vinguessin
realitzant activitats empresarials subjectes a l’Impost, en els casos
següents:
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de
l’Impost.
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b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclasificació de l’activitat que es
venia exercint.
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de
l’activitat que ja venia exercint.
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la
realització de l’activitat per la qual es venia tributant.
c) Els següents subjectes passius:
-

Les persones físiques.

-

Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les
entitats de l’article 35 de la Llei general tributària, que tinguin un import net
de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
Quan als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, només
tindran dret a l’exempció els que operin a Espanya mitjançant l’establiment
permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a
1.000.000 d’euros.
A efectes de l’aplicació de l'exempció prevista en aquest paràgraf, es
tindran en compte les regles següents:
1ª- L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el que
preveu l’article 191 del text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat
per Real Decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.
2ª- L’import net de la xifra de negocis serà, en el supòsit dels subjectes
passius de l’Impost sobre societat o dels contribuents per l’Impost sobre la
renda de no residents, el del període impositiu, el termini de presentació de
declaracions dels esmentats tributs hagi finalitzat l’any anterior al del
meritament d’aquest Impost. En el supòsit de societats civils i les entitats a
que es refereix l’article 35 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra
de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de
meritament d’aquest Impost. Si aquest període impositiu hagués tingut una
duració inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a
l’any.
3ª- Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es
tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques que exerceixi.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de
l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà
al conjunt d’entitats que pertanyen a l’esmentat grup.
A efectes del que disposa el paràgraf anterior, s’entendrà que els casos de
l’article 42 del Codi de Comerç són els recollits en la secció 1ª del capítol I
de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidades,
aprovades per Real Decret 1815/1991, de 20 de desembre.
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4ª- En el supòsit dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no
residents, s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt
dels establiments permanents situats en territori espanyol.
d) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social
regulades en el Text Refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades, aprovat per RD Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
e) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots
els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats
autònomes o de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o
d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que,
sense ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja
pensió o internat, encara que per excepció venguin en el mateix establiment els
productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que l’import
d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es
destini, exclusivament, a l’adquisició de les matèries primeres o al sosteniment
de l’establiment.
f) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials sense
ànim de lucre per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial i de
treball que per l’ensenyament, l’educació, la rehabilitació i la tutela de
minusvàlids, realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats
als esmentats fins, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a
cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l’adquisició de
matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.
g) La Creu Roja Espanyola.
h) Els subjectes passius als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats
o convenis internacionals.
i) Les entitats sense finalitat lucrativa regulades a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge, en el termes previstos a l’article 15,2 d’aquell
text legal.
2. Els subjectes passius als quals es refereix els paràgrafs a), d), g) i h) de
l’apartat anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta a la matrícula
de l’impost.
3. Per l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra c) de l’apartat 1 d’aquest
article, el Ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la
presentació davant l’Agència estatal d’Administració tributària d’una
comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra
esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de
contribuents per l’Impost sobre la renda de les persones físiques.
4. Les exempcions previstes en els paràgrafs b), e) i f) de l’apartat 1 d’aquest
article tindran caràcter rogat i es concediran, quan escaigui, a instància de part.
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5. L’aplicació de l’exempció de la lletra i) de l’apartat 1 anterior estarà
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim
fiscal especial i al compliment dels requisits establerts a la Llei 49/2002, de 23
de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels
incentius fiscals al mecenatge.
6. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota corresponent pels
subjectes passius que tributin per quota municipal i desenvolupin activitats
econòmiques que es declarin d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Correspon al plenari
municipal aquesta declaració, a sol·licitud del subjecte passiu, i pel vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
Especialment es podrà atorgar la bonificació quan es tracti d’activitats lligades
directament a la prestació de serveis públics de caràcter municipal, i en tot cas
caldrà que els peticionaris acreditin documentalment la concurrència de les
circumstàncies establertes al paràgraf anterior i per les quals demanen la
bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter anyal, i caldrà la seva petició abans del dia
1 de febrer de l’exercici econòmic per qual es demana, menys pel que fa a
l’exercici 2013, on es podrà demanar fins el dia 15 de maig
Article 8.
1. Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d’aquestes
i les societats agràries de transformació tindran la bonificació del 95% prevista
en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada a la
secció segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50% de
la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió
del segon període impositiu del seu desenvolupament de la mateixa. El període
d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys des de la
finalització de l’exempció prevista a l’article 7,1,b) d’aquesta ordenança.

V. QUOTES TRIBUTÀRIES
Article 9.
La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’Impost, i els coeficients
de ponderació i de situació i les bonificacions previstes legalment i en aquesta
Ordenança.
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VI. COEFICIENTS DE PONDERACIÓ
Article 10 .
1. Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals fixades en les tarifes de
l’Impost s’aplicarà , en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en
funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.
L’esmentat coeficient es determinarà d’acord amb el quadre següent:
IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS (EUROS)
Des de 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense xifra neta de negoci

COEFICIENT
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació del coeficient a què es refereix aquest article, l’import
net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt
d’activitats econòmiques exercides i es determinarà d’acord amb el que es
preveu en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 7 d’aquesta Ordenança.

VII. COEFICIENTS DE SITUACIÓ
Article 11.
1. Sobre les quotes modificades per l’aplicació del coeficient de ponderació
previst a l’article anterior, s’estableix una escala de coeficients que pondera la
situació física del local dins el terme municipal, segons la categoria del carrer
en què radiqui, que seran els següents:
CATEGORIES CARRERS
1ª
2ª
3ª

COEFICIENT
3,800
3,676
3,311

2. Als efectes del que estableix l’article 87 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
les vies públiques d’aquest municipi es classifiquen en 3 categories. L’índex
alfabètic de les vies públiques, amb expressió de la categoria fiscal que
correspongui a cada una d’elles, figura al nomenclàtor de carrers a efectes de
l’Impost sobre activitats econòmiques annex a aquesta Ordenança.
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3. Als efectes d'assignació del coeficient de situació corresponent a aquest
Impost, s’aplicaran els criteris següents:
a) Als establiments situats a la via pública, se’ls aplicarà el coeficient
corresponent a la finca més propera, i en el cas d'equidistància a dues
finques de diferent categoria, se’ls aplicarà el coeficient corresponent a la
finca que el tingui més alt.
b) Als locals situats en xamfrans de diferents vies públiques, se'ls aplicarà el
coeficient de situació corresponent a la via pública que tingui categoria
superior.
4. Aquells subjectes passius titulars de locals on exerceixen activitats econòmiques,
classificats en la divisió 6ª de la tarifa i la instrucció per l’aplicació de l’IAE, que es
vegin afectats per obres a la via pública consistents en construccions
d’infraestructures viàries o que es facin amb motiu de construcció d’aparcaments
públics, com també obres de millora i/o ampliació de la xarxa de transports
públics, podran sol·licitar a l’Ajuntament l’aplicació del coeficient de situació, que
es dirà, tenint en compte el següent:
a) Coeficient de situació que s'aplicarà als locals que estiguin afectats per obres
que tinguin una durada d’entre 3 i 6 mesos:
CATEGORIES CARRERS
1ª
2ª
3ª

COEFICIENT
3,099
2,756
2,484

b) Si les obres tenen una durada de més de sis mesos, s'aplicarà l'escala del
coeficient de situació següent:
CATEGORIES CARRERS
1ª
2ª
3ª
c)

COEFICIENT
2,019
1,835
1,655

Quan les obres de condicionament i urbanització es realitzin en zones
d’intensa activitat comercial i per la seva transcendència i durada incideixen
de forma important en el nivell de negoci de la zona, l’Ajuntament, amb
caràcter excepcional i mitjançant aprovació del Ple municipal aplicarà
reduccions fins al 80 per 100 de la quota, tal com queda establert en el punt
segon de la nota comuna a la divisió sisena de l’annex I del RDLeg.
1175/1990.
Per tot això hauran de concórrer les condicions següents:
1. La durada de les obres esmentades haurà de ser superior a tres mesos.
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2. Si les obres són iniciades i acabades durant el mateix exercici econòmic,
el coeficient corresponent s'aplicarà a la liquidació de l'any en qüestió. En
cas que les dates d'inici i acabament siguin en anys diferents, la reducció
s'aplicarà, si s’escau, dins la liquidació de l'any immediatament següent a
l'inici de les obres de què es tracti.
3. Excepcionalment, quan la durada de les obres es prevegi raonablement
superior a tres mesos i, una vegada iniciades, s’escaigui la liquidació del
padró, el plenari podrà decidir l’aplicació dels acords del punts precedents
sense esperar la finalització del projecte.
Una vegada l’obra finalitzada i d’acord amb la durada real dels projectes
executats, el plenari podrà acordar complementar la bonificació esmentada
amb els límits i les circumstàncies previstes en aquesta Ordenança.
4. En qualsevol cas, serà necessari l'informe previ de Serveis Territorials
sobre la situació real de les obres.
VIII. PERÍODE IMPOSITIU I MERITAMENT
Article 12.
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte quan es tracti de
declaracions d’alta. En aquest cas, comprendrà des de la data de
començament de l’activitat fins el final de l’any natural.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran
irreductibles, llevat quan, en els casos de declaracions d’alta, el dia de
començament de l’activitat no coincideixi amb l’any natural. En aquest cas, les
quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres que restin per a
finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.
3. Així mateix, en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les
quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclosos aquells en el
quals es produeixi l’esmentat cessament. Amb aquesta finalitat, els subjectes
passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als
trimestres naturals en els quals no s’hagi exercit l’activitat.
4. Si es tracta d’espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions
aïllades, el meritament es produeix per la realització de cadascuna d’elles, i cal
presentar les corresponents declaracions en la forma que s’estableixi
reglamentàriament.

IX. GESTIÓ
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Article 13.
1. L’Impost es gestiona a partir de la seva Matrícula. Aquesta Matrícula es
formarà anualment i estarà constituïda per cens compresos de les activitats
econòmiques, els subjectes passius, les quotes mínimes i, si s’escau, del
recàrrec provincial.
2. La Matrícula de cada exercici es tancarà el 31 de desembre de l’any anterior i
incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant l’esmentat any; i
també s’inclouran les presentades fins el 31 de gener i que es refereixin a fets
anteriors a l’1 de gener.
3. L’Ajuntament publicarà l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i
en un dels diaris de major difusió de la província.
4. Els subjectes passius que no es trobin exempts de l’Impost estaran obligats a
presentar les corresponents declaracions d’alta manifestant tots els elements
necessaris per a la seva inclusió en la matrícula en els termes establerts a
l’article 90.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en el termini d’un mes des
de l’inici de l’activitat. A continuació es practicarà la liquidació corresponent, la
qual es notificarà al subjecte passiu, que haurà d’efectuar l’ingrés en els
terminis establerts.
També estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula els
subjectes passius que estiguin aplicant alguna de les exempcions establertes a
l’impost, quan deixin d’acomplir les condicions exigides per a la seva aplicació.
En aquest cas, les declaracions d’alta es presentaran durant el mes de
desembre immediat anterior a l’any en el qual el subjecte passiu resulti obligat
a contribuir per l’Impost.
5. Els subjectes passius estaran obligats a comunicar les variacions d’ordre físic,
econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i
que tinguin transcendència a efectes de l’impost, en el termini d’un mes des de
la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.
6. En particular, els subjectes passius als quals no sigui d’aplicació l’exempció
prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, hauran de comunicar a l’Agència Estatal d’Administració
tributària l’import net de la seva xifra de negocis. Així mateix, els subjectes
passius hauran de comunicar les variacions que es produeixin en l’import net
de la seva xifra de negocis quan tal variació suposi la modificació de l’aplicació
o no de l’exempció prevista en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article 82
d’aquell text legal o una modificació en el tram a considerar a efectes de
l’aplicació del coeficient de ponderació.
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7. Els subjectes passius inclosos en la matrícula de l’Impost que cessin en
l’exercici d’una activitat en el municipi estan obligats a presentar una declaració
de baixa per cessament en el termini d’un mes des de la data en què es va
produir el cessament.
8. Estaran obligats a presentar declaració de baixa en la matrícula, davant
l’Ajuntament, els subjectes passius inclosos en la mateixa que accedeixin a
l’aplicació d’una exempció. Aquesta declaració es presentarà durant el mes de
desembre immediat anterior a l’any en el qual el subjecte passiu quedi
exonerat de tributar per l’Impost.

Article 14.
Correspon a aquest Ajuntament la gestió censal de l’Impost corresponent a la
tributació per quota municipal, en virtut de la delegació efectuada per
l’Administració de l’Estat.

Article 15.
La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària d’aquest Impost es portarà a terme a l’Ajuntament i comprendrà les
funcions de concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, la realització de
les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, l’emissió
d’instruments de cobrament, la resolució dels expedients de devolució d’ingressos
indeguts, la resolució dels recursos que s’interposin contra els esmentats actes i
les actuacions per a la informació i l’assistència al contribuent referides a les
matèries compreses en aquest paràgraf.

X. COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ
Article 16.
En els termes previstos a la legislació vigent, l'Ajuntament exerceix per a si mateix
les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques, que
comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions
tributàries que siguin procedents i la notificació de la inclusió o alteració de les
dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de
tributació per quota municipal.
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DISPOSICIÓ ADICCIONAL
Les modificacions produïdes per Llei de pressupostos generals de l’Estat o una
altra norma legal que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació
automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no estigui regulat per aquesta Ordenança serà d’aplicació el Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el Real Decret 243/1995, de 17 de febrer, pel
qual es dicten normes per a la gestió d'aquest Impost, i altres normes, així com per
la Llei general tributària i altres disposicions d’aplicació.
Segona
Aquesta Ordenança estarà en vigor durant l’exercici 2014 i següents, a no ser que
s’acordi la seva modificació o derogació.

