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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

EDICTE 

 

 

 

En compliment de l’article 17 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), 

aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que el Ple de la corporació, en 

sessió ordinària de 21 de juny de 2018, ha adoptat els següents acords: 

 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la supressió de les següents taxes per 

prestació de serveis o activitats administratives: 

 

OF Epígraf  Concepte Import 

21 14. Procediment de llicència municipal per als 

espectacles públics i les activitats recreatives de 

caràcter extraordinari (art.42 Llei 11/2009, de 6 

de juliol) 

177,73 € 

13 A.1. Viatge carrilet Festa Petita 8 de setembre (per 

cada viatge) 

0,20 € 

 

SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances 

fiscals, segons detall contingut en l’ANNEX 1. 

 

OF Títol 

13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 

cinematogràfic, utilització de casetes i llocs de venda al mercat municipal, 

i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival 

21 Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat 

dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 

comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a 

l’inici de les activitats 

30 Taxa per la prestació de serveis en edificis de propietat municipal 

 

 

TERCER.- Aprovar provisionalment la supressió de la taxa per prestació de serveis 

de l’escola bressol municipal, així com la derogació de l’ordenança fiscal núm. 37, 

reguladora de la taxa per serveis de l’escola bressol municipal. 

 

QUART.- Aprovar provisionalment per l’exercici 2018 i següents el text refós de les 

ordenances fiscals reguladores de tributs que es modifiquen, segons es conté en 

l’expedient. 

 

CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 

acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades 

de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 

presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

SISÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  de les 

ordenances fiscals i les ordenances reguladores de preus públics, així com el text 

refós aprovat de les mateixes, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

 

 

A Canet de Mar, el 26 de juny de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca Arbell i Brugarola 

L’ALCALDESSA 
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ANNEX I.- MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2017 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 

DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 

PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 

CINEMATOGRÀFIC, UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL 

MERCAT MUNICIPAL, I L’OCUPACIÓ DE TERRENYS DE LA PLATJA DURANT 

LA TEMPORADA ESTIVAL 

 

Es modifica l’article 6è, Quota tributària, apartat A, epígraf 1, que queda redactat 

de la següent manera: 

 

“A.-PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS 

SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 

RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 

Epígraf 1.- Parades i atraccions, comprensiu de:  

/.../ 

/.../  

Viatge carrilet Festa Petita 8 de setembre 0,20 

€/viatge 

/.../  

 

...” 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I 

LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 

COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS 

POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

 

Es modifica l’article 6è Quota tributària, que queda redactat de la següent manera: 

 

“La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 

 

 EUR/m2 

/.../  

14. Procediment de llicència municipal per ais espectacles públics i les 

activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 

11/2009, de 6 de juliol). 

177,33 € 

/.../  

 

/.../” 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 

EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL 

 

Es modifica l’article 6è, Quota tributària, epígraf II Visites modernistes i Museu 

Domènech i Montaner, que queda redactat de la següent manera: 

 

“La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o 

utilitzats.  

 

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 

 

 

/.../  

EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU DOMÈNECH I 

MONTANER  

II.1.-Entrada individual        

Adults 3,00 € 

Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  2,00 € 

Menors de 12 anys  gratuït 

Posseïdors de targeta Barcelona Pass Modernista 1,50 € 

II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones    

Adults  5,00 € 

Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  4,00 € 

Menors de 12 anys acompanyats  gratuït 

Centres formatius de Canet                     gratuït 

Altres centres formatius 2,00 € 

Centres hospitalaris/geriàtrics 2,00 € 

II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones   

Adults  7,00 € 

Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  6,00 € 

Ce tres formatius de Canet gratuït 

II.4.-Empreses touroperadors     

El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu 

escolar  

Suplement opcional de degustació de vitralls  3,00 € 

Suplement opcional en el cas de tallers  1,00 € 

/.../  
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ANNEX 2.- TEXT REFÓS DE LES ORDENANCES MODIFICADES 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM.13. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES 

DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS 

PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE 

CINEMATOGRÀFIC, UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL 

MERCAT MUNICIPAL, I L’OCUPACIÓ DE TERRENYS DE LA PLATJA DURANT 

LA TEMPORADA ESTIVAL 

 

Article 1r.- Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n) del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 

aquest Ajuntament estableix la taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes 

de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del 

carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic que es regirà per la present Ordenança 

fiscal. 

 

Article 2n.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic 

local que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la 

instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 

situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i 

rodatge cinematogràfic, la utilització de casetes i llocs de venda al mercat 

municipal, i l’ocupació de terrenys de la platja durant la temporada estival. 

 

Article 3r.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les 

entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les 

quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que 

constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa. 

 

2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un 

representant amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a 

l’Ajuntament. 

 

Article 4t.- Responsables 

 

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

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

 

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

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

 

Article 5è.- Beneficis fiscals 

 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 

pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments 

especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, necessaris per als serveis 

públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que 

immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 

 

Article 6è.- Quota tributària 

 

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 

contingudes als apartats següents: 

 

A.-PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 

ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 

CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 

Epígraf 1.- Parades i atraccions, comprensiu de:  

Casetes: Queden incloses en aquesta modalitat les parades tipus: tir, pesques, 

curses de camells, xurreries i similars.  

Atraccions infantils mecàniques: Hi queden incloses les atraccions tipus: 

cavallets, valadors, miniescalèxtric, babys i similars: 

Atraccions infantils no mecàniques. Hi queden incloses les atraccions tipus: 

globus, pistes americanes, llits elàstics i similars.  

Atraccions mecàniques no infantils. Hi queden incloses les atraccions tipus: 

saltamontes, nube, looping, toros martell i similars. 

 

Per atraccions de menys de 10 m2 18 €/m2 

Per atraccions de 10 m2 a 30 m2 10 €/m2 

Per atraccions de 31 m2 a 50 m2  8 €/m2 

Per atraccions de 51 m2 a 150 m2  7 €/m2 

Per atraccions de més de 150 m2   5 €/m2 

Fira d’artesania de setembre   4 €/m2 

  

Epígraf 2.- Circs  

Instal·lacions de circs i altres espectacles similars. Preu dia 93,70€ 

Fiança per respondre de danys en instal·lacions municipals 643,43€  

  

Epígraf 3. Parades, venda al carrer i ambulant en general   

1. Per cada metre quadrat. Diari  7,51€  

2. Per cada metre quadrat. Mensual 52,48€  

3.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Diari 11,24€  

4.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Mensual 59,97€  

5.- Per cada enllustrador, emolets, etc. Diari 7,51€  

6.- Per cada enllustrador, emolets, etc. Mensual 44,98€  

7. Per cada fotògraf ambulant. Diari 13,72€  

8. Per cada fotògraf ambulant. Mensual 89,96€  

9. Xurreries i silimars. Diari 7,51€  

10. Xurreries i similars. Mensual 59,97€  

11. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no especificada. Diari 7,29€  

12. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no especificada. 

Mensual 58,28€  

13. Per ocupació via pública, parc, jardins o locals municipals per 

rodatge de spots publicitaris, vídeos i pel·lícules. Per dia i/o fracció 

i emplaçament 557,19€ 

14. Idem per seccions fotogràfiques en carrers, parcs, jardins o 

locals municipals amb caràcter professional o publicitari: Per dia i/o 

fracció 185,74€ 
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B.-UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL MERCAT  MUNICIPAL 

 

Epígraf 1.- Casetes i llocs venda al mercat municipal EUR 

1. Per cada caseta senzilla de venda (mensual) 24,07 € 

2. Per cada caseta doble de venda (mensual) 35,90 € 

3. Per cada parada senzilla de venda de peix (mensual) 31,76 €  

4. Per cada parada doble de venda de peix (mensual) 47,54 €  

5. Per cada parada senzilla de venda de fruita i verdura (mensual) 15,96 €  

6. Per cada parada doble de venda de fruita i verdura (mensual) 23,89 €  

7. Per cada parada angular (mensual) 23,89 €  

8. Per cada parada senzilla de caràcter eventual, (diari) 2,65 €  

Mòdul (mensual) 1,76 € 

Magatzem (mensual) 8,99 € 

Epígraf 2.- Mercat  ambulant (anual) 

 62,41 

€/lineal 

 

C.-OCUPACIÓ DE TERRENYS DE LA PLATJA DURANT LA TEMPORADA 

ESTIVAL 

 

 EUR 

a) Hamaques, sellons, ombrel·les, etc. Unitat/Temporada   9,57 € 

b) Patins, Unitat/Temporada   22,72 € 

c) Canoes i barques. Unitat/Temporada  57,39 € 

d) Terrasses al Passeig Marítim, m2/temporada  6,58 € 

  

 

2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediments de 

licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 

proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 

 

Article 7è.- Acreditament 

 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests 

efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou 

sol·licitada. 

 

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 

taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions 

de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança. 

 

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament 

de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament. 

 

4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, 

l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o 

cessament en l’ocupació. 

 

5. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa els participants en fires i mercats 

organitzats per l’Ajuntament que tinguin per finalitat promoure la dinamització 
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econòmica del municipi i que siguin declarades d’utilitat municipal. La declaració 

haurà d’esser aprovada pel Ple. 

 

6. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa, les gravacions que responen a 

reportatges o informacions de caire periodístic que enregistrin a Canet per tal de 

difondre informació d’interès públic, això com els documentals i gravacions de caire 

divulgatiu i promocional de la localitat. 

 

Article 8è.- Període impositiu 

 

1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 

hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell 

determinat en la llicència municipal. A efectes de la determinació de la taxa, es 

tindran en compte els mòduls establerts a l’article 6. 

 

2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, el període 

impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 

la utilització privativa o aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu 

s’ajustarà a aquesta circumstància. 

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

4. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte 

passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, procedirà la devolució de la 

taxa satisfeta. 

 

Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 

 

a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 

b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 

varis exercicis. 

 

2. Quan es sol·liciti autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es 

presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 

 

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 

elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a 

determinar el deute. 

 

3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 

aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 

propi abonaré. 

 

4. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 

venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici 

immediat anterior al de l’acreditament. 

 

Article 10è.- Notificacions de les taxes 

 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 

la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment 
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al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis 

successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 

 

2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Article 11è.- Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Article 12è.- Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 

parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 

anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 

per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 

passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 

derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació i recaptació. 

 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 

l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i 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 han delegat 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 la taxa aquí regulada, 

quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 

serveis municipals ho facin convenient. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 

que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en 

què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió 

celebrada a Canet de Mar el 19 de desembre de 2017, començarà a regir el dia 1 

de gener de l’any 2018, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 

expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM.21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I 

LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 

COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS 

POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 

 

Article 1.- Fonament i naturalesa 

 

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) 

del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que disposen els 

articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels 

serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 

través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, 

i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

 

Article 2.- Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com 

administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que 

es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Canet de Mar, s'ajusten a 

l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 

bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per 

la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa 

reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de 

normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats 

d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels 

ciutadans i les empreses.  

 

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que 

s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança. 

 

Article 3.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a 

què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o 

instal·lació que fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 

 

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 i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 

 

Article 4.- Responsables 

 

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

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

 

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

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

 

Article 5.- Beneficis fiscals 
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Gaudiran d’una bonificació del 40% totes les activitats que s’iniciïn durant l’any en 

curs. En cas que hagin estat assessorades al Servei d'Assessorament per a la Creació 

d'Empreses de l’Ajuntament de Canet de Mar, la bonificació serà del 70%. 

 

En el cas de persones jurídiques es considerarà que es produeix aquest inici quan es 

tracti d’entitats de nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin 

romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha 

produït l’inici quan, encara que es tracti d’un nou subjecte passiu, l’activitat s’hagi 

exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d’altres 

supòsits, en els casos de:  

 

a. Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 

b. Transformació de societats. 

c. Canvi en la personalitat jurídica de l’explotador quan l’anterior titular mantingui 

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

n el cas de persones físiques es considerarà que es produeix aquest inici quan no 

hagin exercit una activitat empresarial en els 12 mesos anteriors a la data d’inici de la 

nova activitat. També serà d’aplicació aquesta exempció a les persones físiques que, 

no obstant vinguin exercint ja una activitat empresarial, n’iniciïn una de nova que 

suposi variació de l’epígraf de la classificació nacional d’activitats econòmiques. 

 

No s’aplicarà la bonificació als contribuents que demanin la llicència durant l’any en 

curs, si l’activitat ja s’estava desenvolupant amb anterioritat. 

 

No s’aplicarà la bonificació a les comunicacions per a l’inici de l’activitat d’apartaments 

i habitatges d’ús turístic. 

 

Canvis d’emplaçament 

 

Totes les activitats que canviïn l’emplaçament del local dintre del terme municipal en 

el període de 5 anys, tributaran pel 50% de les tarifes establertes a l’article 6 i en 

l’apartat que li correspongui. 

 

Article 6.- Quota tributària 

 

La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 

 

 EUR/m2 

1. Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l'activitat 

projectada amb el planejament urbanístic. 

142,54 € 

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa, amb 

estudi de projecte o avantprojecte i emissió d'informe tècnic 

municipal. 

98,15 € 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental, o de llur 

modificació substancial, corresponent a activitats i instal·lacions de 

l'Annex II de la Llei 20/2009 

- Fins a 100 m2  

- Entre 101 i 500 m2  

 

 

 

969,99 € 

1.435,84 € 

Més de 500 u\¿ per cada 200 m¿ o fracció d'excés  414,79 € 

4. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 

ambiental per a activitats i instal·lacions de l'Annex III de la Llei 

20/2009 i llurs modificacions substancials  

-Finsa100 m2  

 

 

 

610,35 € 
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- Entre 101 i 500 m2  

- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

810,07 € 

294,01 € 

5. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 

o declaració responsable per l'obertura d'establiments no sotmesos a 

la Llei 20/2009 ni a la Reglamentació d'espectacles (activitat 

innòcues) i activitats recreatives i llurs modificacions substancials 

- Fins a 50 m2  

- Entre 51 i 100m2  

- Per cada 100 m2 o fracció d'excés  

 

 

 

 

408,42 € 

587,10 € 

75,56 € 

6. Tramitació del procediment de llicència municipal prevista al Decret 

112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 

públics i activitats recreatives i llur modificació substancial. 

- Fins a 100 m2  

-Entre 101 i 500 m2  

- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 

 

 

969,99 € 

1.435,84 € 

414,79 € 

7. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació 

prevista al Decret 112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el 

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i llur 

modificació substancial. 

- Fins a 100 m2  

- Entre 101 i 500 m2  

- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 

 

 

610,35 € 

810,07 € 

294,01  € 

8. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental 314,64 € 

9. Tramitació del procediment de revisió de llicència d'obertura 

d'establiments per dur a terme espectacles públics i activitats 

recreatives. 

319,08 € 

10. Les llicències per venda d'articles de pirotècnia (per cada període, 

que no excedirà de 3 mesos consecutius durant el mateix any) 

427,56 € 

11. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a 

llicència o comunicació per la normativa d'espectacles públics i 

activitats recreatives, quan el control el duen a terme tècnics 

municipals. 

- Fins a 100 m2  

- Entre 101 i 500 m2  

- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 

 

 

197,83 € 

287,17 € 

82,96 € 

12. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a 

llicència ambiental municipal o comunicació quan el control el duen a 

terme tècnics municipals. 

- Fins a 100 m2  

-Entre 101 i 500 m2  

- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés  

 

 

197,83 € 

287,17 € 

82,96 € 

13. Procediment de llicència municipal per els espectacles de circ i 

altres activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de 

caràcter no permanent desmuntable. 

 

 

161,11 € 

14. (suprimit)  

15. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a 

l'exercici d'activitats sotmeses a la normativa ambiental. 

28,72 € 

16. Procediment de transmissió de llicència o comunicació per a 

l'exercici d'activitats sotmeses a la normativa d'espectacles i activitats 

recreatives. 

28,72 € 

17. Procediment de modificació de l'autorització, llicència i 

comunicació motivats per canvis no substancials. 

172,29 € 
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18. Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura 

d'activitats amb incidència ambiental. 

35,83 € 

19. Procediment de comunicació prèvia d’inici activitat d’habitatge 

d’ús turístic. 

57,74 € 

 

En el cas de les activitats incloses a l’annex I i a l’annex II de la Llei 20/2009 la 

quantitat que resulti d’aplicar les anteriors tarifes s’augmentarà per l’import que 

correspongui a cada tipus d’activitat de les Taxes establertes per l’Organisme de 

Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i el Consell Comarcal del Maresme, 

respectivament. 

 

En els supòsits en que la quantia de la taxa es fixa segons els m2 s’ha de tenir en 

compte les següents determinacions: 

 

Els m2 totals de superfície computable seran els m2 de superfície construïda en què 

es desenvolupa l’activitat més els m2 de superfície annexa. 

Es considera superfície annexa aquella en què no es desenvolupa pròpiament 

l’activitat, és a dir, magatzems auxiliars, zones d’aparcament i serveis etc. 

No es computarà com a superfície les zones destinades a vials, jardins o zones de 

seguretat 

En els casos d’ampliació de la superfície es tindran en compte únicament les 

superfícies ampliades. 

 

Article 7.- Acreditament 

 

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en 

la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el 

subjecte passiu la formula expressament. 

 

2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 

verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a 

què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï 

efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 

 

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 

seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 

desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 

practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.  

 

Si el desistiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que 

s’hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, 

sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta 

a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi 

practicat la visita de comprovació, es retornarà íntegrament al contribuent l’import 

de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.  

 

Article 8.- Règim de declaració i ingrés 

 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a 

instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que 

iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès 

d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver 

efectuat el pagament de la taxa. 
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2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que 

la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 

 

Article 9.- Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 

Llei General Tributària i l’Ordenança General. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança  

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 

amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final  

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 

sessió celebrada el 4 d’abril de 2013 i entrarà en vigor al dia següent al de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o 

derogació expressa. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 

EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL 

 

Article 1r. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, 

l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 

en edificis de propietat municipal, que es regirà per la present Ordenança. 

 

Article 2n. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, les següents activitats: a) La utilització 

del saló d’actes de l’edifici de l’Ajuntament, per la celebració de cerimònies.  

a) El servei guiat de la Ruta Modernista.  

b) L’entrada a la Casa Museu Domènech i Montaner.  

c) Masoveria, envelat, sala d’exposicions i qualsevol altra dependència municipal 

d) Utilització de materials propietat de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 

Article 3r. Subjectes passius 

 

En són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones 

físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació dels serveis que es detallaran a 

l’article 6è.  

 

Article 4è.- Responsables.  

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com 

a tal en els articles 35.6. i 36 de l’Ordenança General.  

 

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

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

 

Article 5è.- Beneficis fiscals.  

 

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del 

deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. No 

obstant, l’ajuntament atorgarà una subvenció equivalent a l’import de la taxa que 

hagin d’abonar, a les entitats del municipi. 

 

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta Ordenança es 

contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin les 

circumstàncies que es detallaran en aquest articles.  

 

Article 6è.- Quota tributària.  

 

La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o 

utilitzats.  

 

A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 

 

 

EPÍGRAF I.- UTILITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA DE LA  
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SALA DE PLENS 

Per utilització, vigilància i neteja de la sala de plens 179,97 € 

  

EPÍGRAF II.- VISITES MODERNISTES I MUSEU 

DOMÈNECH I MONTANER  

II.1.-Entrada individual        

Adults 3,00 € 

Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques  2,00 € 

Menors de 12 anys  gratuït 

Posseïdors de targeta Barcelona Pass Modernista 1,50 € 

II.2.-Visites comentades a grups de més de 10 persones    

Adults  5,00 € 

Jubilats, aturats, estudiants i bibl oteques  4,00 € 

Menors de 12 any  acompanyats  gratuït 

Centres formatius de Canet                     gratuït 

Altres centres formatius 2,00 € 

Centres hospitalaris/geriàtrics 2,00 € 

II.3.-Rutes exteriors a partir de 10 persones   

Adults  7,00 € 

Jubilats, aturats, est diants i biblioteques  6,00 € 

Ce tres formatius de Canet gratuït 

II.4.-Empreses touroperadors     

El 50% del programa escollit, excepte en el cas del preu 

escolar  

Suplement opcional de degustació de vitralls  3,00 € 

Suplement opcional en el cas de tallers  1,00 € 

  

EPÍGRAF III.- UTILITZACIÓ DELS ESPAIS CULTURALS  

III.1.Sala exposicions  

Per setmanes (temporada d’estiu) o per 15 dies (temporada 

d’hivern).  

50  € (inclou la 

neteja un cop a la 

setmana) 

  

III.2. Utilització envelat  

Festes particulars/privades 600’00 € 

Festes particulars d’interés social  (festa dels 40 anys, del 60, 

etc.) 32,00 €/hora 

Entitat del poble 

Subvenció 

equivalent a 

l’import de la taxa 

fixada a l’envelat 

municipal 

 

III.3. Biblioteca o museu:  

3.1 Conferència cogestionada amb l’Àrea de Cultura 

(Inclou vigilància i neteja de l’esplai) 0,00€ 

3.2 Conferència pròpia 32,67 € 

3.3 Personal de vigilància (imprescindible) 

16,33 €/hora o 

fracció 



Ref: I/lvp 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

3.4 Personal de muntatge i desmuntatge 

16,33 €/hora o 

fracció 

EPÍGRAF IV.- SALA D’ACTES I LA CUINA DE LA 

MASOVERIA  

Empreses i particulars: 200 €. 

Activitats i celebracions juvenils: 100 €. 

Administracions de finques:100 € 

 

Les empreses i particulars, a més del pagament de la taxa, 

hauran de dipositar una fiança de 100 € per garantir la neteja 

de la dependència, amb les exempcions següents: 

 

Les administracions de finques.  

Les entitats del municipi, legalment inscrites en el Registre 

d’entitats veïnals del municipi. No obstant l’anterior, l’entitat 

que no empri correctament l’espai o materials municipals 

quedarà obligada a la prestació de fiança per les subsegüents 

ocasions, sens perjudici de fer-se càrrec del cost de neteja o 

de reparació efectuada pel seu mal ús.” 

  

EPÍGRAF V.-ENTRADA D’ESPECTACLES  

Tarifa A 2,80 € 

Tarifa B  10,00 € 

Tarifa C 20,00 € 

(Els menors de 12 anys no paguen llevat dels espectacles 

infantils) 

 

L’entrada individual de la Casa Museu Lluís Domènech i 

Montaner serà gratuïta durant el primer diumenge de cada 

mes, així com, aquells dies corresponents a les celebracions 

puntuals (Dia Internacional del Museu i Dia Internacional del 

Patrimoni).” 

 

  

EPÍGRAF VI.-UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE 

L’AJUNTAMENT  

- Canó de projecció (Preu bombeta que es fonen molt sovint) 32,67 € 

- Cessió de material:  

a) Transport (Existeix transport pel sol·licitant però                      

no es fa càrrec del muntatge i desmuntatge)  

          De dilluns a dissabte 

13,60 € hora o 

fracció 

          Diumenges i festius 15 € hora o fracció 

          Festes de Sant Pere, Nadal i festa petita 

22,40 € hora o 

fracció 

b) Transport i muntatge (Seran un mínim de 2 persones)  

         De dilluns a dissabte 

13,60 € hora o 

fracció 

         Diumenges i festius 15 € hora o fracció 

          Festes de Sant Pere, Nadal i festa petita 

20,40 € hora o 

fracció 

c) Dipòsit per cadires  
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       Dipòsit de 0 a 100 Cadires     49,00 € 

       Dipòsit de 101 a 200 Cadires  81,60 € 

       Dipòsit de 201 a 300 Cadires                     

108,90 € 

       Dipòsit de 301 a 400 Cadires 130,60 € 

       Dipòsit de + de 401 Cadires     163,00 € 

(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)  

En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada 

cadira de fusta  

i  17,42€ per cadira de plàstic  

d). Dipòsit de taules:  

          De   1 a 10 taules 32,60 € 

          De 11 a 20 taules 54.40 € 

          De 21 a 30 taules 70,80 € 

          De 31 a 40 taules 81,70 € 

(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)  

En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada 

taula  de fusta  

i  17,42€ per taula de plàstic  

e) Tarima amb escala:  

Dipòsit de   

Fins a 6 x 6 metres 39,20 € 

Fins a 8 x 10 metres 56,60 € 

(Un 10% del dipòsit no es retornarà en concepte de lloguer)  

En cas de pèrdua o trencament s’abonarà 22,87€ per cada 

element.   

  

 

Article 7è.- Acreditament i període impositiu.  

 

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei.  

 

Article 8è.- Règim de declaració i ingrés.  

 

La  taxa s’haurà de pagar en el moment qual es sol·liciti el servei.  

 

Article 9è. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 

regulada en aquesta ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen els 

articles 48 a 50 de l’Ordenança General.  

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 

Canet de Mar a 20 de octubre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en 

data 22 de desembre de 2016, i començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017, 

i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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