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ORDENANÇA FISCAL  NÚM. 2.2 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Article 1r.- Fet imposable 
 
1. L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe, obligatori, municipal, de caràcter 
real, el fet imposable del qual és el mer exercici, en el territori nacional, d’activitats 
empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat i es trobin o 
no especificades a les tarifes de l’impost. 
 
2. Es consideraran, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les ramaderes, quan 
tinguin un caràcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis,. No tenen, 
per aquest motiu, aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, 
les forestals i les pesqueres, cap de les quals constitueixen fet imposable per l'impost. 
 
3. Es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, 
quan representa l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o 
d'un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 
 
4. El contingut de les activitats gravades està definit en les tarifes de l'impost, aprovades 
pels reials decrets legislatius 1175/1990, del 28 de setembre (BOE del 29 de setembre, 1 i 2 
d'octubre) i 1529/1991, del 2 d'agost (BOE del 6 d'agost) i en les disposicions que les 
complementin i desenvolupin. 
 
5. L'exercici de les activitats gravades es provarà per qualsevol mitjà admissible en dret i, en 
particular, pels que preveu l'article 3 del Codi de Comerç. 
 
Article 2n.- Supòsits de no subjecció 
 
No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les activitats següents: 
 
a) L'alienació de béns integrats a l'actiu fix de les empreses que hagin figurat degudament 

inventariats com a tals immobilitzats amb més de dos anys d’antelació a la data de 
transmetre's, i la venda de béns d'ús particular i privat del venedor sempre que els hagi 
utilitzat durant el mateix període de temps. 

b) La venda de productes que es reben com a pagament de treballs personals o de serveis 
professionals. 

c) L'exposició d'articles amb el fi exclusiu de decoració o ornament de l'establiment. En canvi, 
l'exposició d'articles per regalar als clients estarà subjecta a l'impost. 

d) Quan es tracti de venda al detall, la realització d'un sol acte o operació aïllada. 
  
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article  35.4 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de 
les activitats que originen el fet imposable. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als 
efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 
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Article 4t. Responsables 
 
1. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l’article  35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats. 
 
2. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de societats de capital o altres entitats amb personalitat 
jurídica i responsabilitat limitada dissoltes i liquidades, es transmetran als socis o partícips en el 
capital, que respondran d’elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que 
se’ls hagués adjudicat. 
 
4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva 
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les 

obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 
 
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en les termes i d’acord amb el procediment previst a 
la Llei general tributària. 
 
6. En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran 
responsables subsidiaris de l’import de les obligacions tributàries pendents en la data de 
cessament.  
 
7. L’interessat que pretengui adquirir la titularitat de l’activitat econòmica, prèvia conformitat 
del titular actual, podrà sol·licitar de l’Ajuntament el certificat dels deutes per aquest impost. 
El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el 
certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de 
l’explotació econòmica. 
 
Article 5è. Exempcions 
 
1.- Estan exempts de l'impost: 
 
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, com també els organismes 

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

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

els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No 
es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits: 

 
b.1) Quan l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre 
en els casos de: 

a) Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
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b) Transformació de societats. 
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular 

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

d) Successió en la titularitat de l’explotació per part de familiars  vinculats a l’anterior 
titular per línia directa o col·lateral fins el segon grau inclusiu. 

e) Quan les persones o els partícips de societat hagin exercit la mateixa activitats 
amb anterioritat, bé com a persona física, bé mitjançant altres societats, ja 
sigui en el mateix o en una altre municipi 

f) Quan el titular de l’activitat constitueixi una societat en la que també participin 
familiars per línia directa o col·lateral fins el segon grau. 

 
b.2) Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el 
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, en el següents casos: 

a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost 
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava 

exercint 
c) Quan l’alta representi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que 

ja s’estava realitzant. 
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de 

l’activitat per la qual ja s’estava tributant, ja sigui en el mateix o en un altre 
municipi. 

e) Quan es produeixi baixa i alta d’activitats relacionades 
f) Quan l’alta respongui a un trasllat de l’activitat a un altre local, ja sigui en el 

mateix o en un altre municipi. 
g) Quan l’alta respongui a un canvi en l’opció de quota entre les modalitats 

municipal, provincial i nacional. 
 
C) Els següents subjectes passius 

- Les persones físiques, siguin o no residents en territori espanyol. 
- Els subjectes passius de l’impost de societats, les societats civils i les entitats de 

l’article  35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de 
negocis inferior a 1.000.000€. 

- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció 
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, 
sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000€ 

 
 A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte 
les regles següents: 
 
- L’import net de la xifra de negocis es determinarà d’acord amb el previst a l’apartat 

2n de l’article 35 del Codi de Comerç. 
 
- L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de 

l’impost sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no 
residents, el període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de 
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament 
de l’impost sobre activitats econòmiques. En el cas de societats civils i les entitats 
a què es refereix l’article  35.4 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de 
negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament 
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d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any 
natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any. 

 
- Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les 

activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu. 
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats per concórrer alguna de 
les circumstàncies considerades a l’apartat 1r de l’article 42 del Codi de Comerç 
com a determinants de l’existència de control, amb independència de l’obligació de 
consolidació comptable, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt 
d’entitats que pertanyin a l’esmentat grup. 
 
Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, s’entendrà que els casos de 
l’article 42 del Codi de Comerç són els recollits a la secció 1a del Capítol I de les 
normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades pel Reial 
Decret 1159/2010, de 17 de setembre. 

 
- 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 d’establiments 
permanents situats en el territori espanyol. 

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

pel Real Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, del text refós de la Llei d’ordenació i 
supervisió de les assegurances privades. 

 
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, inclòs si faciliten als seus alumnes llibres o articles d'escriptori i 
els presten els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguin al 
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 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 d'ocupació que 
realitzin per a l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i la tutela de disminuïts, encara 
que venguin els productes dels tallers dedicats a aquestes finalitats, sempre que l'import 
d'aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini 
exclusivament a l'adquisició de matèries primes o al sosteniment de l'establiment. 

 
G) La Creu Roja espanyola. 
 
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o 

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

fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals de mecenatge, 
estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei 
que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat específica, les següents entitats 
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sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 3 de la 
mateixa Llei: 

- les fundacions 
- les associacions declarades d’utilitat pública 
- les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la 

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, 
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions 

- les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions 
- les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials 

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

- les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a què es 
refereixen els punts anteriors.  

 
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), B), D), G), i H) de l’apartat 1 anterior 
no estaran subjectes a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost. 
 
3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, 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. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l’apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es 
concediran, quan procedeixi, a instància de part. 
 
5. L’aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a què 
l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels 
requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Article 6è. Bonificacions 
 
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de 
cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, 
federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació. 
 
2. Els qui iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 
50% de la quota corresponent, durant els cinc anys d’activitat següents a la conclusió del 
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una 
vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) 
de l’apartat 1 de l’article anterior. 
 
3. Els subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin iniciat l’exercici de 
qualsevol activitat empresarial podran gaudir d’una bonificació del 50% durant els cincs 
anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament 
d’aquella. 
 
El període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc anys d’ençà la 
finalització de l’exempció prevista al paràgraf b) de l’apartat 1r de l’article 82 de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
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L’aplicació de la bonificació requerirà que l’activitat desenvolupada pel subjecte passiu tingui 
la consideració d’exempta els dos primers períodes impositius d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1r.B) de l’article 5è d’aquesta Ordenança. 
 
4. S'estableix una bonificació del 40% de la quota per als subjectes passius que tributin per 
quota municipal i que hagin incrementat en un 10% o més el promig de la seva plantilla de 
treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de 
l'aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. La bonificació serà 
del 25% quan l’augment de la plantilla sigui entre el 5% i el 9%. 
 
En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament de Sabadell, la quantitat bonificada podrà 
superar l’import de 3.000 €. 
 
En l'aplicació de la bonificació s'observaran les regles següents:  
 

1.- Per al càlcul del promig d’increment de plantilla referit es prendran les persones 
contractades en els termes que disposi la legislació laboral.  
 
2.- L’increment de plantilla fixa ha de comportar un increment real de la plantilla total 
del subjecte passiu. A més, l’increment s’ha de produir en relació als seus centres de 
treball a Sabadell.  
 
3.- El nombre de contractes que cal considerar per determinar l’increment es refereix 
pel nombre total de contractes fixos manifestats en el conjunt d’activitats 
desenvolupades a Sabadell. La bonificació s’aplicarà a totes les activitats 
desenvolupades pel subjecte passiu a la ciutat de Sabadell que tributin per quota 
municipal i l’import màxim de bonificació s’aplica en relació a cadascuna d’aquestes 
quotes.  
 
4.- En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran 
totes les activitats amb indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les 
quals es demana el benefici fiscal.  

 
El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva 
responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà, les circumstàncies 
següents: 
 
Llistat de tots els treballadors que han tingut una relació contractual indefinida durant els 
dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, 
indicant el nom i cognoms, NIF/NIE, número de la Seguretat Social, data d’inici de la 
prestació de serveis amb contracte indefinit, si escau, data de baixa, i adreça del centre de 
treball on presten el servei cadascun dels treballadors. Aquesta llista s’ha de presentar en 
un full de càlcul tipus excel. 
 
S’adjuntarà a la declaració còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, 
degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud 
presentada per l’empresa per causar l’alta del treballador. 
 
5. Els subjectes passius que tributin per quota municipal que utilitzin i produeixin energia a 
partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració 
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en el mateix local on es desenvolupa la seva activitat econòmica, gaudiran d’una bonificació 
del 50 % de la quota durant els 5 anys següents a l’any en què comenci la utilització i la 
producció de dita energia, sempre i quan aquesta producció sigui d’un mínim del 30% per a 
energies renovables i d’un 60% per sistemes de cogeneració, sempre i quan la seva 
instal·lació no sigui obligatòria atesa la normativa específica en la matèria. 
 
Es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les 
contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. 
Tindran la consideració de sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permetin 
la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 
La sol·licitud de bonificació s’ha de presentar una vegada la instal·lació estigui en 
funcionament i s’hagin obtingut dades de producció suficients com per justificar el 
compliment de la cobertura del 30% d’autoconsum. La documentació a adjuntar serà la 
següent: 
 

 Llicència d’obres autoritzada. 
 

 Projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació signat per un tècnic 
competent. 

 
 Factura acreditativa del pagament de la instal·lació. El titular de la factura ha de ser 

subjecte passiu de l’impost. 
 

 Còpia de les 12 últimes factures del subministrament on es connecta la instal·lació 
per autoconsum, abans de posar en marxa la instal·lació de producció i justificació 
del 30% d’autoconsum anual. 

 
 Certificat d’inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica 

(RIPRE), per a instal·lacions de 10 a 100 Kw. 
 

 Informe del gestor de xarxa o document equivalent on es defineixi el tipus de 
connexió a la xarxa, individual o col·lectiva. 

 
 Certificat final d’obra (CFO). 

 
 Fotografies de la instal·lació i dels panells, aquesta última amb l’objectiu d’identificar 

la ubicació de la instal·lació. 
 
La concessió de la bonificació requerirà d’un informe favorable dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament i en cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament de Sabadell, la quantitat 
bonificada podrà superar l’import de 3.000 €. 
 
6. Els Els subjectes passius que tributin per quota municipal que estableixin un pla de 
transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d’energia i les 
emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar la utilització dels mitjans 
de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit, gaudiran d’una 
bonificació del 20% de la quota en els períodes impositius en què el pla estigui actiu. 
 
A aquests efectes hauran de presentar el corresponent pla de desplaçament d’empresa que 
estableix el Decret 152/2007, de 10 de juliol, prorrogat pel Decret 203/2009, de 22 de 
desembre, i el mateix ha d’estar aprovat per l’Autoritat del Transport Metropolità. 
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Es considerarà com a servei acreditat, aquelles mesures aprovades en el pla i 
implementades durant l’exercici anterior respecte el qual es sol·licita la bonificació i amb un 
informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament conforme són mesures que 
contribueixen a reduir el consum d’energia i emissions. 
 
La documentació a adjuntar serà la següent: 
 

 Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE). 
 Factura del servei o serveis implementats. 

Aquesta bonificació tindrà un import màxim corresponent al 50% del cost del pla de 
transport anual de l’exercici precedent i en cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament de 
Sabadell, la quantitat bonificada podrà superar l’import de 3.000€. 
 
7. A l’empara del que disposa l’article 88.2.d) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els subjectes 
passius per quota municipal que durant un període impositiu obtinguin una renda o 
rendiment net negatiu, derivat de les activitats desenvolupades en el municipi, gaudiran 
d’una bonificació del 10 per cent de la quota tributària corresponent al dit període. 
 
En aplicació de la bonificació s’observaran les regles següents: 

 
1.- S’entendrà com rendiment net dels subjectes passius de l’Impost sobre Societats la 
base imposable d’aquest tribut, sense incloure a aquests efectes les compensacions de 
bases imposables negatives de períodes anteriors ni els beneficis o pèrdues 
procedents d’actius no corrents. 
2.- Quan es tracti de subjectes passius de l’ impost sobre la Renda de no Residents, 
s’entendrà com rendiment net la renda imputable als establiments permanents 
procedent d’activitats o explotacions econòmiques desenvolupades pels mateixos. En 
els casos de rendes obtingudes sense establiment permanent, el rendiment net a 
considerar serà la suma de les bases imposables procedents de les activitats o 
explotacions econòmiques realitzades sense dit establiment consignades en les 
declaracions presentades durant l’any natural de que es tracti. 
3.- Respecte a les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària, es considerarà el rendiment net procedent de les 
activitats o explotacions, sense incloure, en cap cas, els beneficis o pèrdues procedents 
de l’alienació de béns afectes a dites activitats o explotacions. 
4.- Quan una entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi 
de Comerç, el rendiment net a considerar serà la base imposable, determinada segons 
la regla 1a anterior, del conjunt de les entitats que pertanyen a dit grup. 
A efectes d’allò que disposa el paràgraf anterior, s’entendrà que els casos de l’article 42 
del Codi de Comerç són els que es recullen en la secció 1a del capítol I de les normes 
per a la formulació dels comptes anuals consolidats, aprovades per Reial Decret 
1159/2010, de 17 de setembre. 
 
Per a l’acreditació de l’existència de dit grup de societats, s’haurà d’aportar la següent 
documentació: 
 

 Comptes anuals consolidats, referits al període impositiu de les declaracions de 
l’ Impost sobre Societats, impost sobre la Renda de No Residents o de l’ Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques presentades per a la determinació del 
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rendiment econòmic negatiu, dipositades en el Registre Mercantil, excepte quan 
no existeixi obligació d’efectuar la consolidació conforme allò que disposa la 
normativa mercantil. En aquest darrer cas, s’haurà de presentar una declaració 
signada pels administradors de l’entitat, indicant els motius legals que emparin 
la dispensa.  

 Declaració signada pels administradors de l’entitat en la que es relacionin totes 
les societats que formin part del grup, directa o indirectament, on ha de constar 
en la mateixa que no s’han presentat davant l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària, més declaracions de l’ Impost sobre Societats o de l’Impost sobre la 
Renda de No Residents que les aportades per a l’acreditació del benefici fiscal. 

 
5.- La determinació del rendiment net s’entendrà referida al període impositiu el termini 
de presentació de les declaracions de l’ impost sobre Societats, Impost sobre la Renda 
de No Residents o de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels quals 
hagués finalitzat l’any anterior al de la meritació de l’impost. En el cas de no residents 
sense establiment permanent, el rendiment net s’entendrà referit a l’any natural 
posterior immediat a aquell en que la suma de les bases imposables, d’acord amb 
l’incís final de la regla 2a anterior, sigui negativa. 
 
6.- Als efectes d’acreditar el rendiment econòmic negatiu, s’haurà d’acompanyar a la 
sol·licitud de bonificació la següent documentació:  

- Declaració de l’ impost que correspon a les entitats de l’article 35.4 de la llei 
General Tributària, esmentades a la regla 3a. 

- Declaració de l’ Impost sobre Societats o de l’ Impost sobre la Renda de no 
Residents, segons procedeixi, si es tracta de la resta de supòsits no 
contemplats en la regla 3a. 

- Desglossament dels beneficis i pèrdues derivats de les activitats 
desenvolupades en el municipi, diferenciant la part que correspongui a actius 
no corrents, de la part relativa a actius corrents. 

7.- En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament de Sabadell, la quantitat 
bonificada podrà superar l’import de 3.000 €. 
 
8.- Aquesta bonificació serà incompatible amb la bonificació per inici d’activitat 
empresarial prevista a l’apartat 3. 

 
8. D’acord amb la regulació establerta al RD legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel 
que s’aproven les tarifes i la instrucció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, pels 
sectors declarats en crisis pels que s’aprovi la reconversió dels seus plans de treball, es 
modifica la seva tributació per l’impost, amb l’objecte temperar al seu nou ritme de 
funcionament, pel que se seguiran les següents normes en la determinació dels seus 
elements tributaris: 
 
a) El nombre d’obrers subjectes a la quota de la tarifa s’obtindrà multiplicant el nombre 
realment existent d’ells en la plantilla pel quocient de dividir les hores efectivament 
treballades d’un any per les que resultarien d’una jornada normal del treball en igual període 
de temps. 
 
b) En quant els kilowatts de potència instal·lada subjectes a tributar se substitueixen pels 
kilowatts-hora per les hores efectivament treballades. 
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c) Als efectes d’aplicar les lletres anteriors, es prendran les dades referents a l’exercici 
anterior com a base del càlcul per determinar els elements tributaris a regir durant un 
determinat any. 
Article 7.- Procediment de concessió de beneficis fiscals. 
 
1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 6è són de caràcter pregat. 
 
2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 5è i 6è 
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s’han de presentar a l’Ajuntament i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. La resolució per la qual s’accedeixi a la 
petició fixarà l’exercici des del qual el benefici s’entén concedit. 
 
3. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals pregats no té caràcter retroactiu, 
per la qual cosa, comencen a tenir efectes des del moment en què per primera vegada 
tingui lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. 
Tanmateix, quan les exempcions i bonificacions siguin sol·licitades abans que finalitzi el 
termini de pagament en període voluntari, podran  produir efectes en el mateix exercici 
sempre que en la data de meritament del tribut concorrin els requisits que habiliten el seu 
gaudiment. 
 
4. En cas que el subjecte passiu tingui dret de gaudir de més d’una bonificació, la segona o 
successiva bonificació s’aplicarà sobre la quota líquida resultant, un cop minorada la quota 
integra amb la primera o anterior bonificació. 
 
5. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos a comptar des de la 
data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. 
Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
Article 8.- Quota tributària 
  
1. La quota tributària serà la resultant d'aplicar a les tarifes de l’impost, els coeficients de 
ponderació i de situació regulats en els articles 9è i 10è de la present ordenança, així com 
les bonificacions regulades a l’article 6è anterior, i si s’escau el recàrrec provincial que 
estableixi la Diputació de Barcelona. 

 
2. En cas que les lleis de pressupostos generals de l'Estat o d'altres lleis de mesures fiscals 
modifiquin les tarifes de l'impost i/o actualitzaven les quotes que contenen, aquestes variacions 
tindrien plena vigència i tindrien efecte des de la seva entrada en vigor. 
 
Article 9è. Coeficient de ponderació 
 
De conformitat amb el que preveu l'article 86 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sobre les quotes 
municipals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, 
determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el 
quadre següent: 
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Import net de la xifra de negoci (euros) 
 

Coeficient 

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

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00€  1,30 
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00€  1,32 
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 € 1,33 
Més de 100.000.000,00 € 1,35 
Sense xifra neta de negoci  1,31 

 
Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte 
passiu, serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix, i es 
determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 5è d’aquest 
ordenança. 
 
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per 
causes imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb 
aplicació del coeficient 1,31, a expenses de la regularització posterior que sigui procedent. 
 
Article 10è. Coeficients de situació 
  
1. Als efectes del que preveu l’article 87 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les vies 
públiques d’aquest municipi es classifiquen en les categories fiscals següents: 1A, 1B, 2, 3, 
4 i 5. 
 
2. L'índex alfabètic de les vies públiques de Sabadell amb la categoria fiscal que correspon a 
cadascuna, s'incorpora com a annex a aquesta ordenança. 
 
3. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex esmentat a l'apartat anterior es 
consideraran qualificades com d'última categoria i romandran en la susdita classificació fins al 
primer de gener de l’any següent a aquell en què el Ple d’aquesta Corporació aprovi la 
categoria fiscal corresponent i n’aprovi la inclusió a l’índex alfabètic de vies públiques. 
 
4. Sobre les quotes incrementades per l'aplicació del coeficient establert a l'article 9è 
d'aquesta ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el 
local en què es realitza l’activitat econòmica, s’estableix la taula de coeficients següents: 
 
 

Categoria fiscal de les vies 
públiques: 

1A 1B 2 3 4 5 

Coeficient: 3,307 3,117 2,813 2,614 2,408 2,081 
 
 
5. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la categoria del 
carrer on tingui l’accés o façana; en cas que el local tingui accés o façana a dos o més carrers, 
ha de tributar d’acord amb el de categoria superior. 
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Article 11è.- Reduccions de la quota 
 
1. Podran gaudir d’una reducció de la quota els titulars dels locals on s'exerceixen activitats 
econòmiques classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les tarifes de l'IAE que tributin 
per quota municipal i resultin afectats per obres a la via pública on tenen l'adreça principal 
de l'activitat, sempre que les obres tinguin una durada superior a tres mesos. 
 
Les obres que poden generar les reduccions són totes aquelles que es realitzin a la via 
pública i que consisteixin en la construcció de noves infraestructures viàries (no es 
consideraran incloses com a tals les reparacions que les companyies subministradores 
efectuïn a la xarxa per al manteniment, la renovació o l'ampliació puntual dels seus serveis) 
o que es facin amb motiu de construcció d'aparcaments públics, sempre que, a criteri de la 
corporació, afectin directament els locals anteriorment descrits, impliquin el tancament total 
del carrer al trànsit rodat i impedeixin considerablement el pas de vianants. 
 
Els percentatges de reducció seran els següents: 
Obres amb durada superior a 3 mesos i menor a 6 mesos... 60% 
Obres amb durada superior a 6 mesos................................. 80% 
 
Per a l’aplicació de les reduccions se seguiran les normes de gestió següents: 
a) Per a obres d'una durada igual o inferior a 12 mesos: 
- Si les obres s'inicien i acaben durant el mateix exercici econòmic, la reducció de la quota 
s'aplicarà a la liquidació de l'any en qüestió. 
 
- Si les dates d'inici i acabament se situen en anys diferents, la reducció de la quota es 
practicarà a la liquidació de l'any immediatament següent al de l'inici de les obres de què es 
tracti. 
 
b) Per a obres d'una durada superior a 12 mesos: 
 
S'aplicarà per cada tram de 12 mesos una reducció del 80% a l'exercici en què s'escaigui el 
dotzè mes, i per als mesos restants, s'aplicaran les reduccions següents: 
 
- Si el nombre de mesos que resten és inferior a 6: el 60% 
- Si el nombre de mesos que resten és superior a 6: el 80% 
- En tots els casos, la reducció s'aplicarà sobre la quota de tarifa. 
 
2. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, 
quan els locals realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de 
tres mesos per la realització d’obres majors que requereixin l’obtenció de llicència 
urbanística, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti 
tancat el local. 
 
Article 12è. Període impositiu i meritament 
 
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions 
d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de 
l'activitat fins el final de l'any natural. 
 
2. L'impost merita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte 
quan en els casos de declaracions d'alta, el dia de l'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any 
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natural; si fos així les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals 
que resten per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'exercici de l'activitat. 
 
Així mateix, en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran 
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament. 
Amb aquesta finalitat els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota 
corresponent als trimestres naturals en què no s'hagués exercit l'activitat. 
 
3. En les activitats de serveis d’espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota 
corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es 
celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament. 
 
Article 13è. Règim de declaració i d'ingrés 
 
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les 
funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que 
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, 
resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits actes, i actuacions per a la 
informació i l'assistència al contribuent. 
 
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden 
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició 
pública dels padrons corresponents. 
 
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins 
el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte 
impugnat i adjunti garantia suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan competent pot 
acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent 
justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la 
liquidació que s'impugna. 
 
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap cas, per 
aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense perjudici que, si 
la resolució que es dicti en matèria censal afecta al resultat de la liquidació pagada, es dugui a 
terme la corresponent devolució d'ingressos. 
 
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 62 de 
la Llei General Tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi 
efectuat l'ingrés s'iniciarà el període executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes prevists als articles 26 i 28 de la Llei General Tributària. 
 
5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del 
deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec 
de constrenyiment ordinari, però no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de 
constrenyiment reduït. El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat 
conforme al que disposa l'article 26.6 de l’esmentada Llei General Tributària. 
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Article 14è. Comprovació i investigació 
 
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat 
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de 
l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions 
tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, exclusió o alteració 
de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això referit, exclusivament, als 
supòsits de tributació per quota municipal. 
 
Article 15è. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes en l'article 13è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració 
delegada. 
 
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions de gestió 
censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries per a 
mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa 
d'aplicació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als municipis de la província de Barcelona que delegaren les seves facultats 
en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost 
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 

Disposició Addicional 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a 
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per 
al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte de 
tributació. 
 

Disposició final 
 
Aquesta ordenança, que va ser modificada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
celebrada el dia 4 d’octubre de 2022 i, definitivament el dia 23 de desembre del mateix any, 
començarà a regir el dia 1 de gener de 2023 i es mantindrà en vigor mentre no s'acordi de 
modificar-la o derogar-la. 
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ANNEX DE CARRERS 

 
 

Codi Carrer Categoria 
1 c. de l' Abat Escarré 2 
5 c. de l' Abat Oliba 4 
9 c. de l' Abat Otó 4 

13 pl. de les Acàcies 2 
17 c. d' Adriana 3 
21 c. de l' Advocat Cirera 1B 
25 c. d' Ager 4 
29 c. d' Agnès Armengol 3 
33 c. de l' Agricultura 3 
37 c. de les Agudes 3 
39 c. d'Agustí Bartra 5 
41 c. d' Agustina d'Aragó 5 
42 c. dels Ajustadors 4 
43 ptge. de l'Albaicín 4 
45 c. d' Albarrasí 4 
49 c. d' Albéniz 3 
53 pl. dels Àlbers 2 
57 c. de l’Albufera 5 
61 c. de l' Alcalde Crespi 2 

65 
pl. de les Dones del 
Tèxtil 2 

69 av. de l' Alcalde Moix 3 
70 pl. de l’Alcalde Miralles 1B 
73 c. de l' Alcalde Ribé 3 
77 c. de l'Advocat Viladot 3 
81 c. de l' Alcarria 3 
85 c. d' Alcoi 4 
89 c. d' Alcubierre 3 
91 c. de l'Alegria 4 
93 c. d' Alemanya 2 
97 via Alexandra 2 
98 pl. d’Alexandria 3 

101 c. d' Alfons Sala 2 
105 c. de la República 1B 
109 c. d' Algesires 4 
113 ptge. de l' Alguer 2 

117 
c. d' Alguersuari i 
Pascual 

  de l'1 al 171 2 
  i del 2 al final 2 
  del 173 al final 3 

121 c. d' Alí Bei 4 

125 
ptge. de l'Almirall 
Marquet 3 

129 pg. dels Almogàvers 1B 
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133 c. de l' Almudena 5 
137 c. de Bolvir 3 
141 c. dels Alps 3 
145 pl. de les Alzines 2 
147 pl. d’Amadeu Aragay 2 
149 raval d' Amàlia 4 
153 c. d' Amèrica 

  de l'1 al 63 4 
  del 2 al final 3 
  i del 65 al final 3 

157 c. d' Amílcar Barca 3 
161 pl. de l' Amistat 3 
163 c. d’Amsterdam 4 
165 c. dels Andes 3 
169 c. d' Andorra 3 
171 av. d’Andreu Nin 3 
173 c. d' Aneto 3 
177 pl. de l' Angel 1B 
181 c. d' Angel Guimerà 1B 
183 c. d'Anne Frank 4 
185 c. d' Anníbal 3 
189 c. de l' Anoia 4 
193 pl. d' Anselm Clavé 4 
197 c. d' Anselm Turmeda 4 
201 c. de les Antilles 3 
205 c. d' Antoni Cusidó 3 
209 c. d' Antoni Estruch 1B 
213 c. d' Antoni Forrellad 

  de l'1 al 100 3 
  del 101 al final 2 

217 
pl. de Clara 
Campoamor 2 

221 c. d' Antoni Maura 5 
225 c. d' Antoni Oller 3 
227 pl. d’Antonio Machado 3 
229 c. d' Antonio Vico 3 
233 c. d' Apel·les Mestres 4 
237 c. dels Apenins 3 
239 c. dels Aprenents 3 
240 c. dels Aprestadors 2 
241 c. de l' Apúlia 3 
245 c. d' Aquisgrà 4 
247 c. d’Arànser 3 
249 c. de l' Arcàdia  3 
253 c. d' Archidona 2 
257 c. de l'Argentera 3 
261 c. de l' Argentina 3 
265 c. d' Aribau 3 
269 c. d' Arimon 2 
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273 c. d' Aristòtil 3 
277 c. d' Armand Obiols 2 
281 c. d' Arnau de Vilanova 2 
285 c. d' Arnella 5 
289 c. d' Arousa 3 
293 av. d' Arraona 

  de l'1 al 23  3 
  del 2 al 22 3 
  del 24 al final 2 
  i del 25 al final 2 

297 c. d'Artesa de Segre 3 
301 c. de l' Artiga de Lin 4 

305 
c. de l' Arxiduc d' 
Austria 3 

309 
c. de l' Arxiver 
Clausellas 3 

313 ptge. d' Àsdrubal 4 

317 
pl.Assemblea de 
Catalunya 3 

319 pl. de Còrdova 2 
320 pl. d’Atenes 2 
321 c. d' Atlanta 3 
325 c. de l' Atlas 3 
329 via Augusta 3 
333 illa Àurea 4 
337 via Aurèlia 1B 

338 
pl. de M. Aurèlia 
Capmany 1B 

339 pl. d’Aurora Bertrana 1B 
341 c. d' Ausiàs Marc 

  de l'1 al 157  4 
  del 2 al 160 4 
  del 162 al final 5 
  i del 159 al final 5 

345 c. d' Avellaneda 2 
347 pl. dels Avets 3 

349 
pl. de les Àvies i els 
Avis 3 

353 c. d' en Bac de Roda 2 
357 c. de Bad Vöslau 4 
359 c. de la Baells 2 
361 c. del Bages 3 
365 c. de Bailèn 5 
369 c. de Balaguer 2 
373 c. dels Balcans 3 
377 c. de Baldiri Reixac 3 
381 c. de Balmes  

  de l'1 al 95 3 
  del 2 al final 2 
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  i del 97 al final 2 
383 c. de Baltarga 3 
384 c. de Banyoles 2 
385 av. de Barberà. 1B 
389 ctra. Barcelona. 

  de l'1 al 229 2 
  i del 2 al 444 2 
  del 231 al final 1B 
  i del 446 al final 1B 

393 pl. de Barcelona 2 
397 c. de la Baronia 3 

398 
c. del Barranc de 
Jonqueres 3 

401 c. de Batllevell 1B 
405 c. de Baygual  3 
407 pl. de Beatriu de Dia 2 
409 c. de Beethoven 3 
413 c. de Begoña 5 
417 pg. de Béjar 3 
421 illa Bella 3 
425 ctra. de Bellaterra 2 
429 ptge. de Bellaterra 5 
433 rda. de Bellesguard 2 
437 c. de Bellmunt 5 
441 ptge. de Bellpuig 3 
445 c. de Bellsolà 4 
449 c. de Bellver 4 
451 c. de Benasc 3 
453 c. de Benavarri 4 
455 c. de Benidorm 5 
457 pl. de Benjamín García 3 
461 c. de Berenguer el Gran 2 
465 c. de Bergen 4 
469 c. del Berguedà 2 
471 c. de Berlín 4 
473 c. de Bernat Boades 2 

477 
c. de Bernat de 
Rocabertí 4 

481 c. de Bernat Desclot 3 
485 c. de Bernat Metge 3 
487 c. de Bertrand Russell 4 
489 ptge. de Besalú 2 
493 c. del Besiberri  4 
497 c. del Besòs 5 
501 c. de Biella 4 
505 c. de Bilbao 3 
509 c. Blanc 3 
511 c. del Blanquerna 4 
513 c. de Blasco de Garay 2 
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517 C. Blau 3 
521 c. de la Bòbila  3 
525 c. de Boccaccio 

  de l'1 al final 4 
  del 2 al final 3 

529 c. de Bofí 3 
533 c. de Boí 3 
537 c. de Bombai 4 
541 c. de la Bonaigua 2 
545 c. de la Bonanova 5 
549 c. de la Bona-sort 5 
553 c. de Bonavista 3 
557 c. de Borgonyó 2 
561 c. de Borràs 2 
565 c. de Borrell 2 
569 c. de la Borriana 2 
573 trv. de la Borriana 2 
577 c. del Bosc 3 

581 
c. de Bosch i 
Cardellach 2 

583 pl. de Bosch i Gimpera 2 
585 c. de Boston 4 
589 c. de Bradford 3 
593 c. del Brasil 3 
597 c. de Brisbane 4 
601 c. del Bruc 3 
605 c. de Brujas 3 
609 c. de Prato  4 
613 c. de Brutau 2 
615 c. de Budapest 3 
617 c. de Buenos Aires  4 
621 c. de Bujaruelo 3 
625 c. de Buxeda 3 
626 camí de ca la Daniela 5 
628 c. de Ca n’Ermengol 4 
629 c. de Cabdella 5 
633 c. de Cabanyes 3 
635 ptge. de Cabrera 3 
637 c. del Cadí 3 
639 c. de la Cala 3 
641 c. de Calassanç Duran  

  d'1 al 75  2 
  del 2 al 170 2 
  del 77 al final  3 
  i del 172 al final  3 

645 c. de Calderón 1B 
649 c. dels Calders  2 
653 ctra. de Caldes   3 
657 pg. de Cal Jepó  3 



  

 
2023 

 

 

 
 

659 c. de Cal Mas 4 
661 c. de Calvet d' Estrella 3 
665 c. de Camarasa  5 
669 pl. de Cambó  3 
673 c. de Campoamor 2 
677 c. del Canadà  

  del 2 al 22   4 
  de l'1 al 13 4 
  del 24 al final 3 
  i del 15 al final 3 

681 c. de Ca n'Alzina 4 
685 av. de Can Bordoll 3 
686 c. de Can Borrell 1B 
687 c. de Can Camps 4 
688 c. de Can Diviu 1B 
689 c. de Candanchú 4 
691 c. de Can Cinto 3 
693 av. de Can Deu 3 
697 c. de Canelles 5 
701 c. de Can Fadó 3 
703 pl. de Can Ferran 4 
705 pg. de Can Feu 

  del 2 al 100 i  3 
  de l'1 al 15 3 
  del 17 al final  2 
  i del 102 al final  2 

706 c. de Can Gener 4 
707 pl. de Can n’Hereu  4 
709 c. del Canigó 3 
711 c. de Can Julià Ferrer 3 
713 c. de Can Llobateres 3 
714 c. de Can Lletget 4 
715 c. de Can Manent 4 
716 c. de Can Maurí 4 
717 c. del Canonge Joncar  2 
718 c. de Can Mimó 4 
719 pl. de Can Piteu 4 
720 c. de Can Moragues 4 
721 pl. de Ca n'Oriac  4 
724 c. de Can Pobla 4 
725 c. de Can Polit 4 
729 bda. de Can Puiggener 3 
733 c. de Can Puiggener 3 
735 camí de Can Quadres 5 
737 c. de Can Revella 5 
741 av. de Can Roqueta 4 
745 c. de Can Salvi 4 

749 
ptge. de Can Torres del 
Pla 4 
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753 c. de Can Viloca 3 
757 ptge. del Capitoli 3 
761 c. de Capmany 2 
763 c. de Capri 2 
765 c. de Carançà 4 
769 c. del Cardener 4 
773 pl. del Cardener  4 
775 c. dels Carders 3 
777 c. dels Cardona 4 
781 c. de Caresmar 4 
785 c. de Carles Riba 5 
789 ptge. de Carles V 4 
793 c. del Carme 3 
794 pl. de Carme Montoriol 1B 

795 
pl. Carrasco i 
Formiguera 3 

797 c. de Cartago 3 

801 
c. de Casanovas i 
Bosch 2 

803 
c. de les Cases d’en 
Sangés 5 

805 c. de Casp 3 
809 pl. dels Castanyers 2 
813 pl. de Castelao 4 

817 
c. de Castellar del 
Vallès 2 

819 parc de Catalunya 1A 
821 pl. de Catalunya 1A 
825 c. de Cató 3 
829 c. de Catul  3 
833 c. del Caucas 3 
837 c. de Cavallers 5 
841 c. de Cebrià  Cabané 4 
845 c. de Cellers 

  de l'1 al 65 3 
  i del 2 al 144 3 
  del 67 al final i 4 
  del 146 al final 4 

849 c. dels Celtibers 5 
853 c. de la Cerdanya 3 
857 c. de Cerdanyola 3 
861 c. de Cervantes 2 
865 c. de Cesar Torras 

  de l'1 al 179  3 
  del 2 al final  2 
  i del 181 al final 2 

869 c. de Chopin 3 
873 c. de Ciceró 5 
877 c. de la Cisa 5 
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879 camí de la Ciutat 3 
881 c. de Ciutat del Cap 4 
885 c. de Claudià 3 
889 c. del Claustre 5 
893 c. de Clavé 3 
895 ptge. de Clavé 3 
897 c. dels Clavells 4 
901 c. de Clemència Isaura 3 

902 
pg. de Clementina 
Arderiu 1A 

903 bda. de la Cobertera 5 
905 c. del Collell 5 
909 rda. de Collsalarca 

  de l'1 al 207  3 
  i del 2 al 78 3 
  i del 80 al final 1B 
  del 209 al final  1B 

913 c. de Collserola 3 
917 c. de Colom 2 
921 ptge. de Colom 3 
925 c. de Colòmbia 

  de l'1 al final  3 
  del 2 al 18  4 
  i del 20 al final 3 

929 c. de Colomers 5 

931 
ptge. de les 
Columbretes 4 

933 c. de les Comèdies 3 
937 pg. del Comerç  

  de l'1 al final 1B 
  del 2 al 18 1B 
  del 20 al 102 2 
  i del 104 al final 1B 

941 pl. Comtal 2 
945 c. del Comte de Reus 3 
949 c. del Comte d'Urgell 3 
953 c. del Comte Jofre 3 

957 
c. Comte Ramon 
Berenguer 3 

961 c. dels Comtes 4 
965 c. de la Concepció 2 

969 
c. de Concepción 
Arenal 3 

973 c. de Concha Espina 3 
977 av. de la Concòrdia 1B 
981 pl. de la Concòrdia 1B 
985 c. del Congost 5 
987 c. de Conillera 4 
988 pl. de Conrad Crespí 3 
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989 pl. del Cònsol Oromir 3 
993 c. de la Constància 3 
997 c. de Constantí 2 

1001 c. del Convent 2 
1004 c. de Copenhaguen 4 
1005 pl. de Copèrnic 3 
1009 c. de Corneli Nepos 3 
1013 c. de Corominas 2 
1017 c. de Corones 3 
1020 c. dels Corrals Nous 4 
1021 c. del Corredor 5 
1025 c. de Còrsega 4 

1029 
pl. de les Corts 
Catalanes 4 

1031 c. de les Cosidores 4 
1033 c. de Costa i Deu 

  de l'1 al final 3 
  del 2 al final 2 

1037 c. de Costa i Llobera 5 
1041 c. de Costabona 3 
1043 ptge. de Cotlliure 4 
1045 c. de Covadonga 3 
1049 c. de Covilha 4 
1053 pl. de la Creu Alta 3 

1057 
pl. de la Creu de 
Barberà 3 

1061 c. de la Creueta 2 
1065 pl. de Cristóbal Ramos 4 
1069 c. de Cuba 3 
1071 c. de Curial e Güelfa 4 
1077 c. de les Dàlies 4 
1081 c. de Damià Forment 3 
1085 c. de Daniel Molina 3 
1089 c. de Dant 4 
1093 c. de Daoíz 4 
1097 c. de Demòstenes 3 
1101 c. de Diego de Almagro 4 
1105 illa Digna 3 
1109 c. de Dinarès 3 
1113 raval de Dins 2 
1115 c. de la Divina Comèdia 3 
1117 c. del Doctor Almera 3 
1121 c. del Doctor Balari 3 
1125 c. del Doctor Balcells 3 
1129 c. del Doctor Bedós 3 
1133 c. del Doctor Codina 3 
1137 c. del Doctor Crehueras 3 
1141 c. del Doctor Gimbernat 3 
1145 ptge. del Doctor Llonch 3 
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1149 c. del Doctor Mata 4 
1153 c. del Doctor Puig 1B 
1157 c. del Doctor Pujades 3 
1161 c. del Doctor Relat 3 
1165 pl. del Doctor Robert 1B 
1169 c. del Doctor Roges 3 
1171 pl. Dtrs. Banting i Best 3 
1173 c. del Doctor Xercavins 3 
1174 pl. de Dolores Ibárruri 2 
1177 pl. dels Dolors 2 
1178 pl. de Dolors Miralles 1B 

1179 
jardí de Dolors 
Monserdà 3 

1181 
c. de Domènech i 
Montaner 3 

1185 c. de Domènec Tort 5 
1187 pl. de les Dones 4 
1189 pg. del Dos de Maig 3 
1190 ptge. de sa Dragonera 3 
1191 c. dels Drapaires 3 
1192 c. de Dublín 4 
1193 c. del Duc de Gandia 3 
1197 c. del Duero 4 
1201 c. de Duran i Sors 2 
1205 ptge. de l' Ebre 5 
1209 rda. de l' Ebre 5 
1213 ptge. d' Edgardo Ricetti 2 
1215 c. d’Edimburg 3 
1217 c. d' Eduard Brossa 3 
1221 av. d' Egara 3 
1223 c. d'Einstein 4 
1225 c. d' Eivissa 3 
1229 c. d' Elba 3 
1233 c. d' Elcano 4 
1237 c. de l' Empordà 3 
1241 c. dels Emprius 4 
1245 c. d' Empúries 4 
1249 c. de l' Enginyer Playà 

  de l'1 al final 3 
  del 2 al 62 4 
  i del 64 al final 3 

1251 
ptge. de l'Enginyer 
Playà 4 

1253 pl. d' Enric Morera 3 
1257 c. d' Entrepeñas 5 
1261 pl. d' Entrepeñas 4 
1262 pl. d’Envalira 2 
1265 pl. Escaldes-Engordany 3 
1269 c. d' Escipió 4 
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1273 c. de l' Escola Industrial 1B 
1277 c. de l' Escola Pia 2 
1281 ptge. de les Escoles 3 
1283 pl. de l’Escorxador 3 
1285 c. de l' Església 1B 
1289 trv. de l' Església 1B 

1293 
c. de l' Església 
Romànica 3 

1297 c. d' Eslava 3 
1301 c. d' Esmirna 4 
1305 pl. d' Espanya 1B 
1309 c. de l' Esperança 3 
1311 c. de l'Espigó 3 
1313 c. de l' Espirall 3 
1317 pg. d' Espronceda 1B 
1321 pgon. d' Espronceda 4 
1325 c. de l' Estació 2 
1329 c. de l' Estalvi 3 
1331 c. dels Estampadors 3 
1333 c. de l' Estany Rodó 4 
1337 c. d' Esteve Paluzie 4 
1338 av. d’’Estrasburg 3 
1340 rda. d’Europa 2 
1341 c. de l' Estrella 2 
1345 ptge. de l' Estudi 3 

1346 
c. Fàbrica dels Nois 
Buxó 5 

1347 c. del Far 3 
1349 pl. del Farell 3 
1353 c. de Fàtima 3 
1357 c. de Fatjó 3 
1361 c. dels Fatxendes 4 
1365 via  Favència 3 
1369 c. de Feijoo 3 
1373 c. de Felip Benessat 3 
1377 c. de Felip Pedrell 2 
1381 c. de Feliu de la Penya 3 
1385 c. de Feliu Elias 3 
1389 ptge. de Feliu Pla 3 
1393 c. de Fèlix Amat 2 
1397 ptge. dels Fenicis 5 
1401 c. de Fernán Caballero 3 
1405 c. de Fernando Poo 3 

1409 
c. de Ferran 
Casablancas 2 

1413 ptge. de Ferran Llàcer 3 
1417 c. de Ferrer de Blanes 

  del 2 al 80   2 
  de l'1 al 63 2 
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  del 82 al final 3 
  i del 65 al final 3 

1421 c. de Ferrer i Guàrdia 3 
1425 c. de Ferrer i Vidal 3 
1428 pl. de Fidela Renom 1B 
1429 c. de la Fidelitat 3 
1433 c. dels Filadors 1B 
1437 pl. de les Filipines 3 
1441 c. de Fiveller 

  del 2 al 84   4 
  de l'1 al 71 4 
  86 al final 5 
  i del 73 al final 5 

1445 pl. de Fiveller 5 
1449 c. del Flamicell 4 
1453 trv. del Flamicell 3 
1457 c. de Flavi 3 
1461 pg. de Fleming 2 
1465 c. Florit 3 
1469 c. del Fluvià 5 
1473 ptge. de Foix 4 
1477 c. de Folch i Torres 5 
1481 c. d' en Font 2 
1485 c. de Fontanella 2 
1489 pl. de Fontanella 3 
1493 c. de Fontanet 3 
1497 c. de la Fontcalda 5 
1501 c. de la Font Canaleta 4 
1505 c. de Font i Sagué 2 
1509 c. de la Font Nova 3 
1513 raval de Fora 2 
1517 c. de la Forcanada 3 
1521 pl. del Forjador 3 
1525 c. de Formentera 4 
1529 c. del Forn 3 
1533 c. de Fra Angelico 4 
1537 c. de Fra Batlle 3 
1541 c. de Fra Juníper Serra 3 
1545 c. de Fra Luis de León 2 

1549 
c. de Francesc 
Bellapart 3 

1553 
c. de Francesc 
Casañas 3 

1557 
c. de Francesc 
Eiximenis 4 

1561 c. de Francesc Gimeno 4 
1565 c. de Francesc Izard 

  del l'1 al final 3 
  del 2 al final 4 
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1569 c. de Francesc Layret 2 
1573 av. de Francesc Macià 1A 
1575 c. de Francesc Sabaté 4 
1577 av. de Francesc Trabal 3 
1581 c. del Francolí 4 
1585 c. de Fraser Lawton 5 
1587 ptge. de Fraser Lawton 5 
1589 c. de Frederic Mistral 5 
1591 pl. de Frederic Mompou 2 
1593 c. de Frederic Rahola 2 
1597 c. de Frederic Soler 5 

1599 
pl. de Frederica 
Montseny 4 

1601 c. del Freser 4 
1605 pl. de la Fuensanta 4 
1609 c. de Fuerteventura  2 
1611 c. de Gabriel Ferrater 5 
1612 pl. de Gabriel Morvay 3 
1613 c. del Gaià 5 
1614 pl. de Gabriel Pujol 1B 
1617 c. de Galceran de Pinós 

  de l'1 a l'11   3 
  del 2 al 8 3 
  del 13 al final 4 
  i del 10 al final 4 

1621 pl. de Galileu 3 
1625 c. del Gállego 5 
1629 ptge. de Gallifa 3 
1633 c. de Gambús 3 
1635 c. de Gandhi 4 
1636 c. de les Gardènies 4 
1637 c. de García Lorca 3 
1641 c. de Garcilaso 2 
1645 c. de la Garona 5 
1649 pl. de la Garona 3 
1653 c. de Garraf 3 
1657 c. de les Garrigues 3 
1661 c. de la Garrotxa 3 
1665 pl. del Gas 2 
1669 pg. de Gaudí 

  de l'1 al 19 2 
  del 2 al final 3 
  i del 21 al final 3 

1671 c. de la Gavina 3 

1672 
jardinets dels Gegants 
de Gràcia 3 

1673 c. dels Geranis 4 
1677 c. de la Germanor 3 
1681 c. dels Germans 3 
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Farguell 

1685 
ptge. de Gertrudis 
Artigas 4 

1689 c. de Gibraltar 4 
1693 c. de la Ginesta 3 
1697 c. de Girona 3 
1701 c. del Gironès 2 
1705 c. de Goethe 3 
1709 c. de la Gomera 3 
1713 c. de Góngora 5 
1717 c. de Gorina i Pujol 2 
1721 c. de Goya 2 
1725 c. de Gràcia 1B 
1729 pl. de Granada 3 
1733 pl. de Granados 1B 
1737 c. de Gran Canària 3 

1741 
ptge. de la Granja del 
Pas 3 

1743 pl. de Granollers 3 
1745 ptge. de Grècia 4 
1749 c. del Greco 4 
1753 c. de Gredos 4 
1757 pl. Gremial 3 
1761 ptge. del Guadalete 3 
1765 c. del Guadalquivir 4 
1769 rda. de Guadalupe 5 
1773 c. de Guadarrama 3 
1777 c. del Guadiana 5 
1781 ptge. de Guanta 3 
1785 c. de Güell i Ferrer 2 
1789 c. del Guerriller Alzina 5 
1793 c. de les Guilleries 3 
1797 c. de Gurrea 2 

1801 
c. Gustavo Adolfo 
Bécquer 3 

1805 c. d' Herculà 1B 
1809 c. de l' Himàlaia 2 
1813 c. d' Homer 4 
1817 c. d' Horta 4 
1821 c. de l' Horta Novella 2 
1825 c. de les Hortènsies 4 
1827 pl. d’Hostafrancs 1B 
1829 rbla. d'Ibèria 

  de l'1 al 103 2 
  del 2 al 82 2 
  del 105 al 145 3 
  del 84 al 110 3 
  del 147 al final 2 
  i del 112 al final 2 
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1833 ptge. d' Ignasi Iglésias 4 
1837 c. de l' Illa 2 
1839 pl. de les Illes Cies 3 
1840 pl. de l’Imperial 1B 
1841 c. de la Independència 3 
1845 pl. d' Indíbil i Mandoni 3 
1849 c. de la Indústria 1B 
1853 c. d' Irlanda 3 
1854 pl. d’Istambul 2 
1855 pl. de Madrid 2 
1857 c. d' Ivars d' Urgell 4 
1861 c. de Jacint Verdaguer 3 
1865 c. de Jacquard 3 
1869 c. del Jardí 1B 
1873 pl. de Jaume Girabau 3 
1877 c. de Jaume Huguet 1B 
1881 c. de Jaume I 1B 
1885 c. de Jaume Ninet 4 
1889 pl. de Jaume Viladoms 3 
1892 rda. de Jean Monnet 3 
1893 pl. de Jean Piaget 4 
1897 c. de Jesús 2 
1901 c. de Joan Alcover 5 
1905 c. de Joan Amades 5 
1909 c. de Joan Balart 4 
1913 c. de Joan Bartomeu 3 
1917 c. de Joan Boscà 4 
1918 pl. de Joan Brossa 2 
1919 c. de Joan Clavell 5 
1921 pl. de Joan Coromines 1B 
1923 pl. de Joan Fuster 2 
1925 c. de Joan Llongueras 3 
1929 c. de Joan Maragall 2 
1931 pl. de Joan Morral 3 
1933 c. de Joan Sallent 3 

1937 
c. Johann Sebastian 
Bach 3 

1939 pl. de Joan Timoneda 2 
1940 pl. de Joan Oliu 2 
1941 pl. de Joan Vilatobà 5 
1945 ptge. de Joan XXIII 2 

1947 
c.Joan Vinyoli i 
Pladevall 5 

1949 c. de Joanot Martorell 
  de l'1 al 71 3 
  del 2 al 52   2 
  del 73 al 99 2 
  del 54 al final 1B 
  i del 101 al final 1B 
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1953 c. de Joaquim Blume 
  de l'1 al 3 3 
  del 2 al final 4 
  i del 5 al final 4 

1957 c. de Joaquim Ruyra 5 
1961 c. de Joaquim Sorolla 3 
1965 c. de Joaquín Costa 2 
1969 pl. dels Jocs Florals 4 
1973 ptge. de Jonc 2 
1975 c. de John Lennon 4 
1977 ptge. de Jonqueres 3 
1981 pl. de Jonqueres 2 
1989 c. de Josep Aparici 2 
1993 c. de Josep Bruguera 3 
1997 c. de Josep Carner 4 
2001 c. de Josep Comas 

  del 1 al 111 4 
  del 2 al 106 4 
  del 113 al final 3 
  del 108 al final 3 

2002 c. de Josep Esquirol 2 
2003 pl. de Josep Esquirol 3 
2005 c. de Josep Guardiet 3 

2009 
c. de Josep Maria 
Quadrado 4 

2013 c. de Josep Maria Sert 4 
2017 pl. de Josep Masllovet 4 
2021 c. de Josep Miquel 3 
2023 c. de Josep Pla 2 
2025 c. de Josep Renom 2 
2029 pl. de Josep Rosell 3 
2033 c. de Jovellanos 2 
2037 c. de Juan Valera 3 
2039 c. de Jules Verne 4 
2041 c. de Juli Garreta 3 
2045 via Júlia 3 
2047 c. de Julián Grimau 4 
2049 c. de Júpiter 4 
2053 c. del Jura 4 
2057 c. de la Justícia 3 
2061 c. de Juvenal 2 
2065 c. K 3 
2069 pl. de Karl Marx 4 
2070 c. de La Baldona 4 

2071 
ptge. la Colla de 
Sabadell 3 

2073 c. de Lacy  
  del 1 al 23  1B 
  del 2 al 24 1B 



  

 
2023 

 

 

 
 

  del 26 al final 2 
  del 25 al final 2 

2075 
ptge. de la Font del 
Saüc 3 

2077 pl. Laietana 3 
2079 ptge. de la Mirada 3 
2081 c. de La Palma 2 
2085 c. de Lanós 5 
2089 c. de Larra 3 
2093 c. de las Navas 3 
2097 c. de Latorre 1B 
2101 c. de Leonardo da Vinci 3 
2105 c. de Leovigild 4 
2109 c. de Lepant 

  de l'1 al 117 2 
  del 2 al 168 2 
  del 119 al 217 3 
  del 170 al 242 3 
  del 244 al final 2 
  i del 219 al final 2 

2111 pl. de Lisboa 2 
2113 c. de Liorna 3 
2117 c. de Llaberia 3 
2121 c. de  la Llanera 2 
2125 c. de la Llebreta 5 
2129 pl. dels Lledoners 2 
2133 c. del Llenguadoc 4 
2135 c. de Lles 3 
2137 pl. de la Llibertat 2 
2141 c. dels Lliris 4 
2145 pl. de Llívia 2 
2149 c. de Llobet 3 
2153 c. de Llobet i Gràcia 5 
2157 c. del Llobregat 5 
2161 c. de Llonch 3 
2163 pl. de Llonch i Salas 2 
2165 pl. dels Llorers 2 
2169 c. de Lluc 4 
2173 c. del Lluçanès 3 
2177 c. de Lluís 2 
2181 c. de Lluís Carreras 3 
2183 pl de Lluís Casassas 1B 
2185 av. de Lluís Companys 1B 
2189 c. de Lluís Creus 2 
2193 c. de Lluís Dalmau 3 
2197 pl. de Lluís Mas 3 
2201 c. de Lluís Millet 4 
2202 ptge. de Lluís Mimó 1B 
2204 pl. de Lluís Papell 1B 
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2205 c. de Lluís Parcerisa 3 
2209 c. de Lluís Vives 2 
2213 c. de Llum de la Selva 3 
2217 c. de la Lluna 3 
2221 c. de Lodz 4 
2225 c. de Logronyo 4 
2229 c. de Lope de Vega 2 
2233 c. de Loreto 5 
2235 c. de Lo Somni 4 
2236 c. de Louis Braille 3 
2237 c. de Lucà 2 
2241 c. de Lucreci 4 
2245 c. de Luján 5 
2249 c. de Lurdes 4 
2253 c. de la Lusitània 2 
2254 c. de Luther King 4 
2255 c. de Luthuli 4 
2257 c. de la Macarena 5 
2261 c. de Madrazo 3 
2265 c. del Maestrat 3 
2269 c. de Magallanes 5 
2273 c. de Magí Colet 3 
2275 pl. de Magí Marcé 2 

2276 
pl. de Magdalena 
Calonge 5 

2277 illa Magna 4 
2281 c. de les Magnòlies 3 
2285 c. Major 

  de l’1 al final 3 
  del 2 al 148 3 
  del 150 al final 1B 

2289 c. de la Maladeta 
  de l’1 al 25 i del 2 al 48 2 
  del 27 al final  3 
  i del 50 al final 3 

2293 c. de Mallorca 3 
2295 pl. de Malniu 5 
2297 c. de Malta 3 
2301 c. de Manaut 5 
2305 pg. de Manresa 1B 
2309 c. de Manso 

  de l'1 al 35  3 
  del 2 al 52 3 

2309 c. de Manso 
  del 54 al final 4 
  i del 37 al final 4 

2311 c. de Manuel de Falla 5 
2313 c. de Manuel Folguera 4 
2314 c. de Manuel de 5 
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Pedrolo 
2315 c. dels Manyans 3 
2317 pl. del Mar 3 
2319 c. de Mark Twain 4 
2321 c. de Marçal Ballús 3 

2325 
pl. de la Marca 
Hispànica 3 

2327 c. de Marcel·lí Massana 4 
2329 c. de Marcial 3 
2333 ptge. de Marco Polo 4 

2337 
c. Mare de Déu de les 
Neus 2 

2341 c. Mare de les Aigües 2 

2343 
c. les Mares de la Pl. 
Maig 4 

2344 pl. de Margarida Xirgu 2 
2345 c. de Margarit 4 
2349 c. de Margenat 2 
2353 c. de Marià Aguiló 4 

2357 
c. de Maria Antònia 
Salvà 5 

2361 c. de Maria de Bell-lloc 3 
2365 c. de Marià Fortuny 2 
2369 rda. de Maria Gispert 4 
2373 c. de Marian Burguès 3 
2375 c. de Marie Curie 4 

2377 
c. del Marquès 
Ciutadilla 4 

2381 
c. del Marquès de 
Comillas 2 

2385 pl. de Marquilles 2 
2387 c. de Marsella 4 
2389 c. de Mart 4 
2393 c. de Martí l'Humà 2 
2397 c. de Martinet 3 

2401 
c. de Martínez de la 
Rosa 4 

2402 c. del Mas Amada 4 
2403 c. del Mas Baiona 4 
2405 c. del Mas Canals 3 
2407 c. del Mas Carbó 5 
2409 c. del Mas Ferriol 5 

2411 
pt. Masia de Can 
Borgonyó 2 

2413 via de Massagué 1B 
2417 av. de Matadepera 1B 
2421 ctra. de Matadepera 4 
2425 c. de Maty Mont 4 
2429 c. de Mauberme 3 
2433 c. de Mauritània 2 
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2437 c. de Medellín 4 
2439 pl. de les Medes 3 
2441 pl. dels Mèdici 3 
2445 c. de Melbourne 4 
2449 c. de Menorca 3 
2453 c. de Meranges 5 
2457 pl. del Mercat 2 
2461 c. de la Mercè 5 
2465 c. de Mercè Rodoreda 3 
2469 c. de Mercuri 5 
2473 pl. dels Merinals 3 
2477 pgon. dels Merinals 2 
2481 pl. del Mestre 4 
2485 pl. del Mestre Olivella 3 
2489 pl. del Mestre Planas 3 
2493 c. del Mestre Rius 1B 
2497 c. del Metge Mir 3 
2501 c. de Mèxic 4 
2505 c. de Migdia 2 
2509 c. de Milà i Fontanals 4 
2510 c. de Milena Jesenská 4 
2511 pl. del Mil·lenari 3 
2513 c. de Miquel Àngel 3 

2517 
ptge. de Miquel 
Carreras 5 

2519 
pl. de M. Crusafont i 
Pairó 1B 

2521 c. de Miquel Servet 3 
2525 c. del Miracle 5 
2527 c. del Mirador 3 

2528 
mirador Amical 
Mauthausen 5 

2529 c. del Moianès 3 
2537 c. de la Mola 3 
2541 camí Molí d'en Torrella 5 
2545 c. de la Molina 4 
2549 ctra. de Molins de Rei 

  del 2 al 70  2 
  de l'1 al 71 2 
  del 72 al 186 3 
  i del 73 al 175 3 
  del 188 al final 2 
  i del 177 al final 2 

2553 ctra. de Mollet 3 
2557 c. del Moncayo 4 
2561 c. de Monestero 5 
2565 c. de Montañès 4 
2569 c. del Mont Blanc 3 
2573 c. dels Montcada 4 
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2577 c. del Montcau 3 
2581 c. de Monteixo 3 
2585 pl. de Montellà 2 
2589 c. de Monterols 3 
2593 pl. de Montevideo 4 
2597 c. de Montllor i Pujal 2 
2601 c. del Montnegre 4 
2605 c. del Montseny 3 
2609 c. de Montserrat 2 
2611 pl. de Montserrat Roig 2 
2613 c. de Moragas i Barret 2 
2617 c. de Moratín 2 
2621 ptge. de Moratín 2 
2625 ptge. de Morella 3 
2628 c. de Mostar 4 
2629 ptge. de les Moreres 3 

2631 
ptge. Mossèn Carles 
Cardó 4 

2633 c. de Mossèn Gaietà 2 
2635 pl. de Mossèn Geis 2 
2637 ptge. de Mozart 4 
2641 c. de la Muga 5 
2643 c. dels Muixins 4 
2645 c. del Mulhacén 4 
2649 c. de Mulleres 3 
2653 c. de Muntaner 2 
2657 c. de Nadal 4 
2661 c. de Nàpols 3 
2665 c. de Narcisa Freixas 3 
2667 c. de Narcís Casanoves 4 
2669 c. de Narcís Giralt 1B 
2673 c. de Narcís Monturiol 3 
2677 c. de Narcís Nonell 3 
2679 c. de Narcís Oller 5 
2681 pl. de Navacerrada 2 
2894 pl. de Patro Agulló 3 
2685 rda. de Navacerrada 2 
2689 c. del Nerbion 5 
2693 illa Noble 4 

2697 
c. de la Noguera 
Pallaresa 4 

2701 
c. Noguera 
Ribagorçana 4 

2705 c. del Nord 2 
2709 c. de Norrköping 4 
2713 ptge.del Notari Herrán 4 
2717 c. Nou 3 
2721 c. de Noufonts 3 
2725 pl. de la Nova Creu 4 
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2729 c. de Numància 3 
2733 c. de Núria 5 
2737 rda. d' Oliana 5 
2741 pl. d' Olímpia 2 
2745 c. d' Oliver 3 
2747 c. d'Olof Palme 4 
2749 c. d' Olot 4 
2753 c. d' Olzinelles 3 
2757 c. de l' Onyar 4 

2761 
av. de l'Onze de 
Setembre 1B 

2762 c. de Porto 3 
2765 c. d' Ordesa 3 
2766 pl. de les Tres Torres 3 
2769 c. d' Oretana 4 
2773 rda. d' Orient 4 
2775 c. d'Orlando Enamorat 4 
2777 c. de l'Orquestra Ricart 4 
2781 c. d' Osaka 4 
2785 c. d' Osca 3 
2787 c. d’Oslo 4 

2789 
pl. Oscar Arnulfo 
Romero 3 

2793 c. d' Osona 3 
2797 c. d' Ovidi 3 
2798 pl. d'Ovidi Montllor 3 
2799 av. de Pablo Iglesias 4 
2801 c. de Paco Mutlló 2 
2805 ptge. de Paderna 3 
2809 c. de Pajares 4 
2813 c. de la Palanca 1B 
2817 c. de Palestrina 4 
2821 c. del Pallars 3 
2825 c. de les Palmeres 3 
2829 c. de Pàndols 3 
2833 c. de Panissars 3 

2837 
av. de Josep 
Tarradellas 1B 

2841 c. del Papa Pius XI 2 
2845 pl. del Paraire Deganet 2 
2849 av. dels Paraires 1B 
2853 c. de Pardo Bazán 3 
2857 c. del Pare Clerch 3 
2861 c. del Pare Fita 3 
2865 c. de Parellada 3 
2869 c. del Pare Rodamilans 3 
2873 c. del Pare Rodés 1B 
2875 ptge. del Pare Rodés 3 
2877 c. del Pare Sallarès 2 
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2881 c. de París 2 
2885 c. de Parma 2 
2889 c. de Parmènides 3 
2893 c. del Pasteral 5 
2894 pl. de Patrol Agulló 3 
2895 av. de la Pau 2 
2897 pl. de la Pau 2 
2901 c. de Pau Abad 2 
2905 c. de Pau Claris 

  de l'1 al 85  2 
  del 2 al 74 2 
  del 87 al final 3 
  i del 76 al final 3 

2909 c. de Pau Colomer 4 
2913 c. de Pau Rigalt 3 
2917 pl. de Pau Trullà 3 
2921 rda. de Pau Vila 3 
2925 c. de les Paus 2 
2929 c. del Pedraforca 3 
2933 c. del Pedregar 2 
2937 pcta. del Pedregar 2 
2941 c. de Peguera 3 
2945 c. de Pelai Briz 5 
2949 c. del Penedès 3 
2951 c. del Penya-segat 3 
2953 c. de Peñalara 3 
2957 pl. de Pep Ventura 3 
2960 c. de la Pera 3 
2961 c. de Pereda 2 
2965 c. de Pere d'Om 2 
2969 pl. de Pere Gomar 2 
2973 c. de Pere Monistrol 3 
2977 ptge. de Pere Santfeliu 5 
2979 c. de Pere Serafí 3 
2981 ptge. de Pere Serra 3 
2985 c. de Pérez Moya 3 
2989 c. de Permanyer 3 
2993 c. de Persi 3 
2997 pl. del Perú 3 
3001 c. de Petrarca 3 
3005 pl. del Pi 2 
3009 c. de Pi i Margall 1B 
3013 c. de la Pica d'Estats 3 
3017 c. de Picañol 2 
3021 pl. de Picasso 3 
3025 c. de Piferrer 2 
3029 ptge. de Pineta 3 
3033 c. dels Pins 3 
3037 c. del Pintor Borrassà 
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  del 2 al 80   3 
  de l'1 al 65 3 
  del 82 al final 2 
  i del 67 al final 2 

3041 c. del Pintor Pradilla 5 
3045 c. dels Pirineus 3 
3047 pl. de les Pitiüses 3 
3049 c. de Pizarro 3 
3052 c. del Pla del Fonollar 1B 
3053 pg. de la Plaça Major 1B 
3057 c. de les Planes 2 
3061 c. de Joan Plans 2 
3065 pl. dels Plàtans 2 
3069 c. de Plató 5 
3073 c. de Plaute 5 
3077 c. de Plini el Vell 3 
3081 c. de Plutarc 4 
3085 c. de Poblet 5 
3089 c. del Poeta Folguera 2 
3093 av. de Polinyà 5 
3097 pl. dels Pollancres 2 
3099 pl. de Pompeu Fabra 4 
3101 rda. de Ponent 1B 
3105 c. del Pont 1B 
3109 c. Portal de la Floresta 3 
3113 c. de Portugal 2 
3117 c. de Posets 3 
3121 ptge. del Pou 5 
3122 pl. del Pou 5 
3125 c. de la Prada 3 
3127 c. de Praga 3 
3129 c. del Prat 4 
3133 c. de Prat de la Riba 

  de l'1 al 63 1B 
  i del 65 al final 4 

3137 ctra. de Prats Lluçanès 
  de l'1 al 199 1B 
  i del 2 al 228 1B 
  del 201 al final 3 
  i del 230 al final 3 

3141 c. de la Previsió 3 
3143 pl. de la Primavera 3 
3145 pl. del Primer de Maig 3 
3147 c. de Primo Levi 4 
3149 c. del Príncep de Viana 3 
3153 pl. del Principat 3 
3157 c. del Priorat 3 
3161 ptge. del Progrés 2 
3165 c. de Pròsper de 3 
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Bofarull 
3169 pl. de la Providència 2 
3173 c. de Prudenci 4 
3175 c. de Prudenci Bertrana 5 
3177 c. de Prullans 4 
3179 c. de Puig Antic 4 
3181 c. de Puigcerdà 3 
3185 ptge. de Puigcerdà 3 
3189 c. del Puig de la Creu 4 
3193 c. de Puig i Cadafalch 4 
3197 ptge. de Puig i Pujol 4 
3201 c. del Puig Major 3 
3202 c. del Puig de Mataric 1B 
3205 c. del Puigmal 3 
3206 c. del Quebec 3 
3207 c. de Queralt 5 
3209 c. de Quevedo 3 
3213 c. de Quintana 

  de l'1 al final 4 
  i del 2 al 94 4 
  del 96 al final 3 

3215 c. del Quixot 4 
3217 Racó del Campanar 1B 
3221 c. de Rafael 3 
3225 av. de Rafael Casanova 2 

3229 
c. de Rafael 
Durancamps 3 

3233 c. de Raimon Casellas 3 
3237 Rambla 1B 
3241 c. de Ramon Albó  4 
3245 c. de Ramon Amadeu 4 
3249 c. de Ramon Jové 3 
3253 c. de Ramon Llull 

  de l'1 al 107  3 
  i del 2 al 86 3 
  del 109 al final 2 
  i del 88 al final 2 

3257 pl. de Ramon Llull 
  de l'1 al 6 3 
  i de l'11 al 13 3 

3257 pl. de Ramon Llull 
  del 14 al final 2 
  i del 7 al 10 2 

3261 c. de Ramon Sibiuda 3 
3265 c. del Rector Centena 3 
3269 c. de Regàs 2 
3273 c. de la Reina Elionor 

  de l'1 al 135 3 
  del 2 al final 4 
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  del 137 al final i 4 
3277 c. dels Reis Catòlics 3 
3281 c. del Remei 5 
3285 c. de Renall 4 
3289 pg. de la Revolució 4 
3293 c. de Rialb 4 
3297 ptge. de Ribatallada 3 
3301 c. de Ribot i Serra 2 
3305 c. de Ricard Marlet 3 
3307 pl. de Ricard Simó Bach 1B 
3309 c. de Riego 2 
3313 c. de la Riera Alta 3 
3317 c. de la Riera Baixa 4 
3321 c. de Riera Villaret 3 
3323 ptge. de la Riereta 1B 
3325 c. del Rif 3 
3329 ptge. dels Rifós 3 
3330 c. del Rigard 2 
3333 c. de la Rioja 3 
3337 c. del Ripoll 3 
3341 c. del Ripollès 3 
3345 c. de Riu-sec 5 
3349 ptge. del Riu Tort 3 
3353 c. de Roca 3 
3357 c. de Rocafort 

  de l'2 al 64 1B 
  del 66 al final 2 
  i de l'1 al final 2 

3359 c. de Rodes 4 
3361 ptge. de Rodoreda 3 
3365 pl. de Rogelio Soto 3 
3369 c. de Roger de Flor 4 
3373 c. de Roís de Corella 4 
3377 c. de Roma 3 
3381 c. del Romaní 2 
3385 c. de Romeu 4 
3389 pl. de Ròmul 3 
3393 c. de la Rosa 1B 
3395 jardí de Rosa Leveroni 3 
3397 c. de Rosales 5 
3398 pl. de Rosalía de Castro 3 
3401 c. del Rosselló 3 
3405 c. de Roubaix 4 
3409 rda. de la Roureda 3 
3413 pl. dels Roures 2 
3417 ptge. de Rovira i Virgili 4 
3421 pg. de Rubió i Ors 2 
3423 c. de Ruiz Villalba 4 
3425 av. de Don Bosco 3 
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3429 c. de la Saboneria 2 
3433 c. de Saboredo 4 
3437 illa Sacra 3 
3441 c. de Sagunt 3 
3445 c. de les Salenques 3 
3449 c. de Sallarès Castells 3 
3453 c. de Sallarès i Marra 2 
3457 c. de Sallarès i Pla 2 
3461 c. de Sal·lusti 4 
3465 c. de la Salut 1B 
3469 pda. de la Salut 5 
3471 pl. de Salvador Allende 3 
3472 c. de Salvador Espriu 5 

3473 
c. de Salvador Seguí, el 
Noi del Sucre 4 

3374 jardí de Salvador Sarrà 3 
3477 c. de Salvany 2 
3481 c. de Salvat Papasseit 3 
3483 c. de Salzburg 4 
3485 c. dels Salzes 3 
3489 c. de Salzillo 3 
3493 c. de Samuntada 2 
3497 c. de Sanaüja 4 
3499 ptge. d’en Sangés 5 
3501 c. de Santa Cecília 3 
3505 c. de Santa Eulàlia 3 
3509 pl. de Sant Agustí 2 
3513 ptge. de Santa Isabel 3 
3517 rda. de Santa Maria 2 

3521 
ptge. Sta. Maria 
l'Estany 5 

3525 c. de Santanac 2 
3529 c. de Sant Antoni 1B 

3533 
c Sant Antoni Maria 
Claret 1B 

3537 
ptge. de Santa 
Perpètua 3 

3541 c. de Santa Teresa 3 
3545 c. de Sant Baldomer 2 
3549 pg. de Sant Bernat 2 
3553 c. de Sant Cristòfol 2 
3557 c. de Sant Cugat 1B 
3561 c. de Sant Domènec 3 
3565 c. de Sant Feliu 2 
3569 c. de Sant Ferran 

  de l'1 al final 3 
3569 c. de Sant Ferran 

  del 2 al final 2 
3573 c. de Sant Francesc 2 



  

 
2023 

 

 

 
 

3577 c. de Sant Honorat 3 

3581 
c.Santiago de 
Compostel.la 5 

3585 c. de Santiago Rusiñol 3 
3589 c. de Santiago Segura 3 
3593 c. de Santiga 4 
3597 c. de Sant Isidor 2 
3601 c. de Sant Isidre 2 
3605 c. de Sant Jaume 2 
3609 pl. de Sant Jaume 2 
3613 c. de Sant Joan 1b 
3617 pl. de Sant Joan 2 
3621 c. de Sant Jordi 3 
3625 c. de Sant Josep 1B 
3629 c. de Sant Llop 4 
3633 c. de Sant Llorenç 1B 
3637 c. de Sant Maties 3 
3641 c. de Sant Maurici 5 
3645 c. de Sant Miquel 3 
3649 c. de Sant Oleguer 2 
3653 pg. de Sant Oleguer 3 
3657 c. de Sant Pau 

  de l'1 al 101 1B 
  i del 2 al 60 1B 
  del 103 al final 2 
  i del 62 al final 2 

3658 
pg. de Sant Pau de Riu-
Sec 1B 

  
3661 c. de Sant Pere 1B 
3665 pl. de Sant Pius X 3 
3669 c. de Sant Quirze 1B 

3673 
c. Sant Ramon de 
Penyafort 4 

3677 pl. de Sant Roc 1B 
3681 pl. de Sant Salvador 3 
3685 c. de Sant Sebastià 

  de l'1 al 123 2 
  i del 2 al 158 2 
  del 125 al final 3 
  i del 160 al final 3 

3689 c. de Sant Vicenç 2 

3693 
c. de Sant Vicenç de 
Paül 3 

3697 c. de Sao Paulo 4 
3699 c. de Sarajevo 3 
3701 c. de Sarasate 3 
3705 c. de Sardà 2 
3709 pl. de Sardà i Salvany 3 
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3710 Pl. de la Sardana 2 
3713 c. de Sarret 4 
3717 pl. del Sastre 3 
3721 c. de Saturn 5 
3725 c. de Sau 2 
3729 c. de Schubert 3 
3731 c. de Schweitzer 4 
3733 c. de la Segarra 2 
3737 c. del Segre 4 
3741 c. de la Selva 3 
3745 c. de Sèneca 5 
3747 c. de la Sènia 4 
3749 c. dels Sentmenat 

  de l'1 al 27 3 
  i del 2 al 30 3 
  del 29 al final 4 
  i del 32 al final 4 

3753 
c. de la Serra d'en 
Camaró 2 

3755 
c.de la Serra de 
Galliners 1B 

3757 c. de la Serralada 5 
3761 c. de Sicília 3 
3765 c. de Sierra Nevada 4 

3766 
c. de Simone de 
Beauvoir 4 

3767 c. de Simone Weil 4 
3769 c. de Sobarber 4 
3773 c. de Sòcrates 3 
3777 c. del Sol 1B 
3781 pl. del Sol 5 
3785 c. de Sol i Padrís 1B 
3789 c. de la Soledat 3 
3793 c. de la Solidaritat 3 
3795 pl. del Solsonès 3 
3797 c. de Somosierra 4 
3799 ptge. de Somosierra 4 
3801 c. de Somport 3 
3803 pl. del Submarí Nautilus 5 
3804 c. de Susqueda 2 
3805 c. de Sydney 4 
3809 c. de Tàcit 4 
3813 ptge. de Tàcit 4 
3815 pl. dels Tallarets 1B 
3817 c. de Tamarit 4 
3821 c. de Tampere 4 
3825 c. de Tarragona 3 
3829 c. del Taulí 3 
3831 parc del Taulí 1B 
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3833 pl. del Taulí 3 
3837 c. del Teide 4 
3839 c. dels Teixidors 3 
3841 c. de Tenerife 3 

3845 
ptge. de Teodor 
Llorente 2 

3847 c. dels Teòrics 4 
3849 c. del Ter 4 
3853 c. de Teresa Claramunt 4 
3857 pl. de les Termes 3 
3861 c. de Terradets 5 
3865 ctra.Terrassa 

  de l'1 al 99 1B 
  del 2 al final 1B 
  del 101 al 271 2 
  i del 273 al final 1B 

3869 c. de Tetuan 
  del 2 al 116 2 
  de l'1 al 129 2 
  del 131 al 223 3 
  del 118 al 186 3 
  del 188 al final 2 
  i del 225 al final 2 

3873 c. de Tilburg 5 
3874 c. de Tirana 4 
3875 c. dels Tintorers 3 
3876 c. del Tirant lo Blanc 3 
3877 pg. de Tirso de Molina 3 
3881 c. de Titus Livi 4 
3885 ptge. de Togores 3 
3889 c. de Tolosa 3 
3891 c. de Tolstoi 4 
3893 c. de la Tordera 5 
3895 c. dels Torners 3 
3897 av. de Toronto 4 
3901 c. de Torras i Bages 2 

3905 
pl. de la Torre de 
l'Aigua 3 

3909 camí de Torre Romeu 4 

3910 
c.del Torrent dels 
Frares 1B 

3911 c. del Torrent de Guiany 1B 
3913 c. de Toses 3 
3917 pl. del Treball 5 
3921 c. de Tredòs 5 
3925 c. de les Tres Creus 

  de l'1 al 173 1B 
  i del 2 al 188 1B 
  del 175 al final 3 
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  i del 190 al final 3 
3929 pl. de Triana 4 
3933 c. de Tulancingo 3 
3937 c. de les Tulipes 4 
3941 c. del Túria 5 
3945 c. de Turina 3 
3949 c. de Turull 2 
3953 c. de la Unió 2 
3957 c. d' Urà 5 
3961 c. dels Urals 2 
3965 c. de l'Urgell 3 
3969 c. de l’Uruguai 

  de l'1 al 63 4 
  del 2 al final 3 
  i del 65 al final 3 

3973 pl. dels Usatges 3 
3977 c. d' Ustrell 3 
3981 c. de València 2 
3985 c. de Valentí Almirall 2 
3989 c. de la Valira Alta 4 
3993 c. de la Valira Baixa 4 
3997 c. de Vallcorba 3 
4001 c. de la Vall d'Àneu 3 
4005 pl. de la Vall d'Aran 3 
4007 c. de la Vall Moranta 1B 
4009 c. de Valldaura 3 
4013 c. de Valldemossa 3 
4017 c. del Vallès 2 
4021 ptge. del Vallès 3 
4025 pl. del Vallès 2 
4029 c. del Vallespir 4 
4033 c. de Vallirana 3 
4037 c. de Vallmanya 3 
4041 c. de Vallmitjana 4 
4045 c. de les Valls 1B 
4049 c. del Vapor 3 
4050 pl. de les Vaques 2 
4051 c. de Varsòvia 4 
4053 c. de Vasco da Gama 5 
4057 c. de Vázquez de Mella 5 
4061 c. de Velarde 4 
4065 c. de Velázquez 3 
4068 c. de Venècia 4 
4069 pl. de Veneçuela 3 
4073 c. Verge de la Paloma 4 
4077 c. de Vergós 4 
4081 c. de Verviers 4 
4083 c. dels Viatjans 3 
4084 pl. de Vicens i Vives 3 
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4085 c. de Víctor Balaguer 4 
4089 c. de Víctor Català 3 
4093 c. de Vidal 

  de l'1 al final 2 
  i del 2 al 146 2 
  del 148 al final 3 

4097 c. del Vinhamala 3 
4099 pl. de Vila Arrufat 2 
4101 c. de Viladamor 4 
4105 c. de Vila Cinca 2 
4109 c. de Viladomat 

  de l'1 al 87 2 
  i del 2 al 114 2 
  del 87b al 215 3 
  i del 116 al 218 3 
  del 217 al final 2 
  i del 220 al final 2 

4113 ptge. de Vilanova 4 
4117 c. de Vilarrúbias 

  de l'1 al 171 2 
  i del 2 al 138 2 
  del 140 al final 3 
  i del 173 al final 3 

4121 ptge. de Villar 4 
4125 c. de Villarroel 4 
4127 ptge de Moscou 3 
4129 ptge. de la Vinya 4 
4133 c. de les Violetes 3 
4137 c. de Virgili 5 
4141 pl. dels Virreis 3 
4145 c. dels Vosges 3 
4147 c. de Walter Benjamin 4 
4149 c. de Wagner 4 
4151 c. del Xaloc 5 
4153 pl. de Xavier Sanahuja 5 
4157 pl. dels Xiprers 4 
4161 c. de Yesa 5 
4165 rda. de Zamenhof 1B 
4169 c. de Zorrilla 3 
4173 c. de Zurbano 2 
4177 c. de Zuric 3 
6006 barri de Sant Nicolau 5 
6007 Barranc Jonqueres 5 
6016 camí Alt de la Clota 5 
6020 camí Baix de la Clota 5 
6024 camí de Can Buxó 5 
6032 camí de Can Mimó 5 
6036 camí de Ca la Daniela 5 
6040 camí de la Fàbrica 5 
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Castelló 
6048 camí de la Font 5 
6080 camí del Molí 5 
6084 camí del Molí de l'Amat 5 

6092 
camí del Molí d'en 
Torrella 5 

6104 camí del Plà de l'Horta 5 
6128 camí Vell de Polinyà 5 
6132 Camp d'Aviació 5 
6156 Cal Pau - Aleix 4 
6168 Ca n'Arguelaguer 5 
6180 Can Bellavista 5 
6192 Can Busquets 5 
6204 Can Coniller 4 
6205 camí de Can Deu 5 
6208 Can Domènec 5 
6212 Ca n'Edo 5 
6216 Ca n'Ermengol 5 
6220 Can Fadó Nou 5 
6224 Can Gambús 4 
6231 Can Gener 5 
6236 Can Guillamón 5 
6250 Can Laturna 4 
6256 Can Llobet 5 
6272 Can Martínez 5 
6276 Can Mas 5 
6288 Can Pagès 5 
6296 Can Piteu 5 
6308 Can Prim 4 
6312 Can Prunera 5 
6316 Can Quadres 3 
6324 Can Ramir 5 
6328 Can Riba 5 
6332 Can Rimbles 4 
6334 Can Robert 4 
6340 Can Roviralta 5 
6356 Can Santos 5 
6364 Can Serra 5 
6376 Can Titi 5 
6380 Ca n'Ustrell 5 
6384 Can Vilà 5 
6398 ctra. de Molins a Caldes 5 
6406 ctra. de Prats 5 
6412 Casa Asturiana 5 
6416 Casa Bagán 4 
6426 masia de Can Deu 5 
6432 Casa del Carrilaire 4 
6436 Casa de les Palmeres 4 
6440 Casa de l'Ermità 5 
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6448 Casa Majoral 5 
6452 Casa Noguera 5 
6460 Casa Pepe 4 
6468 Casa Rosa 5 
6470 Casas Serra Pedralva 4 
6480 Casa Valenzuela 5 
6484 Casa Vilanova 5 

6488 
Casas de Juan 
Busquets 5 

6498 Charesa 5 
6500 Colònia Sangés 5 
6504 Corrals Nous 5 
6528 Finca de la Font 5 
6530 Finca Pedralbes 4 
6532 Finca la Salut 5 
6539 Font de Can Puiggener 5 
6540 Font de Can Rull 5 
6541 Font del Patufet 5 
6542 Font de la Roca 5 
6544 Forn de Berard 5 
6548 Granja de la Violeta 5 
6552 Granja del Pas 5 

6556 
Granja dels tres 
Desmais 5 

6560 Granja de Manresa 4 
6568 Granja d'en Tubau 5 
6576 Granja de Sant Pau 4 
6580 Hondo Caimán 5 
6588 La Clota 5 
6596 La Serra del Vallès 5 
6602 Mas Berard 5 
6608 Mas Engràcia 5 
6612 Mas Gorina 5 
6624 Mas Salom 5 
6626 Mas Tres Pins 4 
6628 Mas Vallès 5 
6636 Molí d'en Font 4 
6640 Molí d'en Galí 5 
6644 Molí d'en Mornau 5 
6693 Riu Ripoll 5 
6720 Tintoreria Ricart 5 

 
 
 
 
 
 
 


