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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 30 
D’OCTUBRE DE 2007 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.08 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
Coia Galceran Artigas 
Francesc Martín Casares 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Núria Roqué Toro 
Josep Alboquers Petitbó 
Jesús Marín Hernández 
Pere Serra Colomer 
Mercè Pallarolas Fabré 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació; hi assisteix també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. Exercici 2008 

2) Ratificació de l’acord de formalització d’un crèdit per part de la Fundació 
privada Hospital residència Guillem Mas 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS LOCALS. EXERCICI 2008.  
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, 
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
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Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. En concret, l’article 
16.1 del text legal esmentat determina que els acords de modificació de les 
Ordenances hauran de contenir com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació.  
 
Quant es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 
de 17 de novembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
Així mateix la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les entitats locals adoptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General redactada a l’empara de 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 
de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió Assessora, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset de nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2008 i següents la modificació 
de les ordenances  de les Ordenances i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen (Annex ): 
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- O.F. núm. 1 Impost sobre béns immobles  
- O.F. núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques 
- O.F. núm. 4 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana 
- O.F. núm. 6 Taxa per ocupació del subsòl, del sòl i de volada de la via 

pública  
- O.F. núm.8 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús 

públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les 
voreres 

- O.F. núm. 9 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues 

- O.F. núm. 10 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres 
iles reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena. 

- O.F. núm 11 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa. 

- O.F. núm 12 Taxa per la utilització de les instal.lacions esportives de 
propietat municipal. 

- 0.F. núm 13 Taxa per parades, barraques, cases de venda 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 

- O.F. núm 14 Taxa per la utilització de casetes i llocs de venda al 
mercat municipal. 

- O.F. núm 16 Taxa per expedició de documents administratius 
- O.F. núm 19 Taxa per ocupació de terrenys de la platja durant la 

temporada estival. 
- O.F. núm 20 Taxa per la prestació de serveis urbanístics 
- O.F. núm 22 Taxa per la utilització de columnes, cartells i altres 

instal.lacions per l’exhibició d’anuncis. 
- O.F núm 24 Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres 

serveis assistencials. 
- O.F. núm 27 Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- O.F. núm 28 Taxa pel servei de clavegueram. 
- O.F. núm 29 Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus 

sòlids urbans 
- O.F. núm 30 Taxa per la prestació de serveis en edificis de propietat 

municipal. 
- O.F núm 31 Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 

especials en establiments municipals. 
- O.F. núm 32 Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat 

dinàmica. 
- O.F. núm 34 Taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats 

per espectacles públics i grans transports. 
- O.F. núm 35 Taxa per la instal.lació de quioscos en la via pública. 
-  
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SEGON.- Imposar les taxes per prestació de serveis i/o la realització d’activitats de 
competència local i modificació els ordenances fiscals que inclouen les dites noves 
taxes que a continuació es relacionen: 
 

- O.F. núm 31 Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals 

o Taxa per la prestació del servei d’aulat de suport 
 
TERCER.- Imposar les taxes per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
 

- O.F. núm 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

o Serveis de telefonia mobil. 
 
QUART.- Derogar l’0.F. núm 36 reguladora de la taxa per telealarma i 
teleassistència. 
 
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 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 i en un dels 
diaris de major difusió de la província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
SISÈ.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.) del Decret 
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als 
Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 
 
     ANNEX 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Es modifica l’apartat 4 de l’article 1er referent a la delimitació de què s’entén 
per sòl de naturalesa urbans a efectes d’aquest impost,  quedant l’article amb 
la següent redacció: 
 
Article 1 - Fet imposable 
4. - S'entén per sòl de naturalesa urbana: 

- El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o 
equivalent. 
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- Els terrenys que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells 
pels que els instruments d’ordenació territorial i urbanística 
prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat, 
sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits espacials 
delimitats, així com altres sòls d’aquest tipus a partir del moment 
d’aprovació de l’instrument urbanístic que estableixi les 
determinacions per al seu desenvolupament. 

- L’integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis 
propis dels nuclis de població. 

- L’ocupat per nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu 
cas, del nucli principal qualsevol que sigui l’hàbitat en què es 
localitzin i amb independència del grau de concentració de les 
edificacions. 

- El sòl ja transformat per comptar, com a mínim, amb xarxa viària, 
abastament d'aigua, sanejament d'aigües i subministrament d'energia 
elèctrica o per estar comprès en àrees consolidades per l'edificació en la 
forma i amb les característiques que estableixi la legislació urbanística. 
Es considerarà també de naturalesa urbana el sòl en el qual puguin exercir-
se facultats urbanístiques equivalents als anteriors segons la legislació 
autonòmica.  
S’exclou del sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns 
immobles de característiques especials. 
 

Es modifica l’apartat 6è d el’article 1er, per incloure, si és el cas, les 
instal.lacions i altres aparells necessaris en la valoració dels béns immobles 
de característiques especials, quedant l’article amb la següent redacció 
 
6. - Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els 
següents grups: 

a) Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de 
petroli, i les centrals nuclears.  
b) Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les 
destinades exclusivament al rec.  
c) Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.  
d) Els aeroports i ports comercials. 
 
A efectes de la inscripció d’aquests immobles al Cadastre i de la seva 
valoració no s’exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni 
aquella que formi part físicament de les mateixes o que estigui 
vinculada funcionalment a elles. 
 

Es suprimeix l’apartat 7è per la qual cosa el redactat la numeració corre un 
número i el redactat actual és el següent: 
 
7. - En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general que la Direcció 
General del Cadastre iniciï a partir de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la 
classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de 
les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, 
d’acord amb el que estableix l'apartat 9 .b).  
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Tot això en concordança amb el que respecta a la classificació de béns 
immobles estableix la normativa del Cadastre Immobiliari.  

 
Es modifica el redactat de l’apartat 88è de l’article 1er, regulant, si fós el cas, 
les valoracions en terrenys de naturalesa rústega, quedant amb la següent 
redacció: 

 
8.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables 
per al desenvolupament  de les explotacions agrícoles, ramaderes o 
forestals, mantindran la seva naturalesa urbana fins a la realització, amb 
posterioritat a l’1 de gener de 2006. d’un procediment de valoració col·lectiva 
general. Fins a aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin 
d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria 
conforme la normativa anterior, l 
b) Són de naturalesa rústica: 
 - Els terrenys que no tinguin la consideració d'urbans d’acord amb el que 
disposa la lletra a) d’aquest apartat.  
- Les construccions de naturalesa rústica, entenent com a tal els edificis i 

les instal·lacions de caràcter agrari, que ,situades en els terrenys de 
naturalesa rústica, siguin indispensables per al desenvolupament de les 
explotacions agrícoles, ramaderes o forestals. 

 
En cas que s’iniciï un procediment de valoració col·lectiva general referit a 
immobles urbans, s’ha de determinar simultàniament un nou valor cadastral 
per a tots els immobles que tinguin una construcció en sòl de naturalesa 
rústica. 
 
Aquests valors s’obtenen per la suma de dos components: 
 
Primer component 
 
Està integrat, a seu torn, per dos elements: 
 
El valor del sòl de la superfície ocupada per les construccions, determinada 
per aplicació dels mòduls específics aprovats per ordre del ministre 
d’Economia i Hisenda, EHA 1882/2006, o altres que puguin aprovar-se 
posteriorment. 
 
El valor de la construcció, que s’obté per aplicació de regles idèntiques a les 
que es determinin per a l’obtenció del valor de les construccions dels béns 
immobles urbans en la ponència de valors de la qual porta causa el 
procediment de valoració col·lectiva. 
 
Segon component 
 
El valor cadastral vigent del sòl de l’immoble no ocupat per construccions; 
normalment destinat a cultius. 
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Es modifica l’apartat l’article 2on, referent a la titularitat de béns immobles de 
característiques especials, i en supòsits de cotitularitat d’immobles de 
naturalesa urbana quedant amb la següent redacció: 
 
Article 2 - Subjectes passius  
1.- Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i 
també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense 
personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, 
susceptible d'imposició, que siguin titulars d'un dret constitutiu del fet imposable de 
l'impost, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 1 d'aquesta ordenança.  

 
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició 
de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells 
ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor 
cadastral que correspongui a la superfície construïda i a la construcció 
directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels 
concessionaris de formalitzar les declaracions a que es refereix l’article 10 
d’aquesta ordenança, l’ens o organisme públic al qual es trobi afectat o 
adscrit l’immobles o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i 
gestió, està obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i 
Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres 
condicions que es determinin per ordre. 
 
2.- Els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega 
tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.  
 
Les administracions públiques i els ens o organismes gestors dels béns 
immobles de característiques especials repercutiran la part de la quota 
líquida de l’impost que correspongui en qui, no reunint la condició de 
subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns 
demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la 
repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la 
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la 
construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret 
d’ús. 
 
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui 
la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les 
concessions, actuarà com substitut del contribuent, l’ens o organisme públic 
al que es refereix l’apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el 
contribuent l’import del deute tributari satisfet. 
 
3.- L’administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del 
titular del dret constitutiu del fet imposable. 
 
Si com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del 
Cadastre, es conegués més d’un titular, es faran constar un màxim de dos, 
sense que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota. 
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No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més 
titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable 
aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al 
pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què 
cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble. En aquest cas, caldrà 
que tots els obligats tributaris domiciliïn en una entitat financera el pagament 
de les quotes individuals resultants.. 
 
Una vegada acceptada per l’administració la sol·licitud de la divisió, les dades 
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i 
es mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació. 
 
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a 
qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions 
de l’article 3.12 d’aquesta ordenança, referent a la concurrència d’obligats 
tributaris. 
 
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del 
règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys. 
 
No està prevista la divisió del deute en les liquidacions d’ingrés directe 
emeses per aquesta Administració. 
 
4.- En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb 
atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració 
de l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és el 
beneficiari de l’ús. En aquest cas s’exigeix l’acord exprés dels interessats. 
 
5.- 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, a l'efecte de les seves relacions amb la hisenda pública.  
 
Es modifica l’apartat 3er de l’article 5è per incloure una data per la 
presentació de documentació per a persones que sol.liciten la bonificació per 
famílies nombroses, quedant l’article amb la següent redacció 
 
Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  

3. S’estableix una bonificació fins al 50% a favor dels subjectes passius que 
tinguin la 

    condició de titulars de famílies nombroses, sota les següents condicions:  
 La condició de família nombrosa vindrà donada pel Departament de 

Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, renovable cada dos 
anys.  
 Cal estar empadronat al municipi de Canet de Mar. 
 La bonificació correspon a la vivenda familiar habitual (Una única 

vivenda).  
 La bonificació correspon pel concepte de propietari de la vivenda 

familiar habitual no pel concepte d’arrendatari. 
Després de revisades les condicions per gaudir de la bonificació 
s’efectuarà un abonament o devolució de l’import del 50% del rebut 
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de l’IBI dins del mes següent al seu pago, en el compte corrent que 
s’indiqui per part dels interessats beneficiats de la present 
bonificació. 
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda 
municipal la següent documentació:  
 Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració 

competent.  
 Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar 

de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa 
la referència cadastral.  
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel 
període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà 
mentre no variïn les circumstàncies familiars.  
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a 
l’Ajuntament.  
En el cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a 
l’Ajuntament o, en el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i 
membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els 
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació 
almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en 
els anys posteriors al venciment d’aquest.  
El termini per presentar aquesta documentació serà fins el dia 
31 de gener de l’exercici corresponent. 
 

Es modifica l’article 6è quedant referent a la determinació de les bases 
quantificadores de l’impost en supòsits que es duguessin a terme 
procediments de valoració cadastral, quedant l’article amb la següent 
redacció 
 
Article 6 - Base imposable i base liquidable 

1. En els immobles el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a 
conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, 
la reducció s'aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en vigor 
dels nous valors, segons es determina en els apartats següents, tenint 
en compte que en el cas d’immobles rústics construïts, la reducció es 
practicarà únicament sobre el primer component de la base imposable, 
conforme s’ha definit a l’article 1.9 anterior. 

2. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la 
reducció a la base imposable únicament procedirà quan el valor 
cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de valors 
especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, 
tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà 
com a tal el 40 per cent del que resulti de la nova ponència.   

3. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el 
component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència 
positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en 
el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a que es 
refereix l’apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base. 

4. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component 
individual de la reducció a que es refereix l’apartat 5 d’aquest article 
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serà, en cada any, la diferència positiva entre el primer component del 
valor cadastral de l’immoble (valor del sòl ocupat per la construcció + 
valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència i el 
seu valor base. 
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer 
component del valor cadastral de l’immoble pel coeficient, no inferior a 
0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En 
defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5. 

 
Es modifica l’article 7è sobre tipus de gravamen,  quedant l’article amb la 
següent redacció 
 
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen. 

2. El tipus de gravamen serà el 1,00 per cent quan es tracti de béns urbans i 
el 0,775 per cent quan es tracti de béns rústics.  

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 
especials serà el 1,00 per cent.  

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.  

 
S’afegeix un apartat 6è a l’article 10è quedant l’article amb la següent 
redacció 
 
Article 10 – Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds 

6   Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, 
l’ajuntament podrà exigir l’acreditació de la presentació de la 
declaració cadastral de la nova construcció. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 2 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Es modifica l’apartat 3er de l’article 9è  quedant el redactat de l’article 
 
Article 9è. Coeficients de situació 
 
 
3.- Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 
8è. 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 següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 1a 2a 3a 4a 5a ..... 
Coeficient aplicable 1,338   1,235 --- --- --- ..... 
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Ordenança Fiscal núm. 3 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 4t. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
 
Es modifica la redacció de l’apartat 1er de l’articld 4art substituint la paraula 
minusvàlid per l’expressió “persones amb discapacitat”, quedant el redactat 
de l’article 
 
1. Estaran exempts d'aquest impost: 
 

f) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat 
com els destinats al seu transport. A aquests efectes es considera persona 
amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior 
al 33 per 100. 

 
 
Es modifica l’article 6è referent als tipus de coeficient i quota tributària,  
quedant el redactat de l’article 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat a l’article 95.1 del RDL 

02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, s’incrementaran per aplicació sobre les mateixes dels 
següents coeficients: 

 
Turismes
Fins a 11,99  cavalls fiscals  .......   1,927 
De 12 a 19,99 cavalls fiscals........    1,999 
De més de 20 cavalls fiscals........ 2,000 
 
Autobusos, camions, tractors, remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica..................................  1,927 
 
D’altres vehicles:  
- Ciclomotors.................................. 1,927 
- Motocicletes fins a 250 cc...........  1,927 
- Motocicletes de més de 250cc.  

fins a més de 1.000 cc...............  1,999 
 
Aquests coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui 
modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes 

vigents en aquest municipi serà el següent: 
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POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES   
Turismes       
Turismes de menys 8 cavalls fiscals  24,32 € 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals  65,67 € 
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,79 € 
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,11 € 
De més de 20 cavalls fiscals 224,00 € 
Autobusos  
De menys de 21 places 160,52 € 
De 21 a 50 places 228,62 € 
De més de50 places 285,77 € 
Camions  
De menys de 1.000 quilograms de càrrega 
útil  81,48 € 
De 1.000 a 2.999 Quilog. C.U. 160,52 € 
De més de 2.900 a 9.999 Quilog. C.U 228,62 € 
De més de 9.999 Quilogr. C.U. 285,77 € 
Tractors  
De menys de 16 cavalls fiscals 34,05 € 
De 16 a 25 cavalls fiscals 53,52 € 
De més de 25 cavalls fiscals         160,52 €
Remolcs i semiremolcs arrossegats per  
vehicles de tracció mecànica  
De menys de 1.000 quilograms de càrrega 
útil 34,05 € 
De 1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega 
útil 53,52 € 
De més de 2.999 quilograms de càrrega 
útil 160,52 € 
D'altres vehicles  
Ciclomotors 8,52 € 
Motocicletes fins a 125 cc. 8,52 € 
Motocicletes més de 125 fins a 250 cc 14,59 € 
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 
cc 30,28 € 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 
cc 60,55 € 
Motocicletes de mes de 1.000 cc         121,08 €
 
 
Es modifica l’apartat 1er de l’article 8è quedant el redactat de l’article 
 
Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés 
 

1. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el 
titular registral haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent 
al període impositiu de l’any anterior a aquell en què es realitza el 
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tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura 
Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, 
l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de l’exercici següent, 
comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l’exercici en curs. 

 
Es modifica l’article 10è quedant el redactat de l’article 
 
Article 10è. Gestió per delegació 

 
La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà des de la pàgina web de 
l’Organisme de Gestió Tributària introduint-hi totes les dades 
necessàries. Per a la presentació serà necessari que l’interessat 
s’identifiqui amb un certificat digital reconeguts per l’Agència Catalana 
de Certificació. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació es 
realitzarà preferentment per mitjans telemàtics. En aquest cas, des de 
la web de l’ORGT l’interessat podrà imprimir el justificant de pagament 
amb les dades d’autoliquidació. 
 
L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en 
particular, la procedència dels beneficis fiscals aplicats. 
 
Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota 
satisfeta no era correcta, es procedirà de la següent manera: 
 

a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, 
l’ORGT practicarà una liquidació complementària. 

b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT 
comunicarà al subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés 
indegut. 

 
Als efectes de complir amb el que estableix l’article 8.4 d’aquesta ordenança, 
l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans 
telemàtics i abans del dia 1 de gener de l’exercici següent, els rebuts 
impagats de l’any en curs. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre 
modificacions de padró comunicarà a Trànsit i procedirà a l’actualització del 
padró. 
 
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. 
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Ordenança Fiscal núm. 4 
 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
 
Es modifica l’article 7è referent als coeficient de l’increment del valor i tipus 
de gravament per a la determinació de la quota. quedant el redactat de 
l’article i  
  
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 

1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
per determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del 
terreny en el moment de la meritació el percentatge que resulti del quadre 
següent: 

a)Per als increments de valor generats en un període de temps 
comprès entre un i cinc anys, 3,5. 
b)Per als increments de valor generats en un període de temps 
de fins a deu anys, 3,09. 
c)Per als increments de valor generats en un període de temps 
de fins a quinze anys, 2,98.  
d)Per als increments de valor generats en un període de temps 
de fins a vint anys, 2,98. 

 
2.- La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de  28,89 per 
cent. 
 
Ordenança Fiscal núm. 6 
 
TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA 
PUBLICA 
 
Es modifica l’article 6è que estableix la quota tributària, quedant el redactat 
de l’article 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats 
següents:  
 
Tarifa primera. Subsòl. Euros 
TRANSFORMADORS INSTAL.LATS EN EL SUBSOL DE LA VIA PUBLICA O 
TERRENYS COMUNALS  
-          Fins a 25 KVA per any 

85,59268 € 
-          De 25 KVA fins a 100 KVA per any 128,38921 € 
-          Més de 100 KVA fins a 200 KVA per any 165,55644 € 
-          Més de 200 KVA, per any 
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206,94556 € 
CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA ENSIÓ, FINS A 4 
CONDUCTORS I SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTSD DE TENSIO 

 

Tributaran anyalment per metre lineal  
-           Fins a 4 mm2  de secció, per cada cable 

0,01077 € 
-           De 5 a 10 mm2  de secció, per cada cable 

0,01508 €
-           De 10 a 50 mm2  de secció, per cada cable 

0,01869 € 
-           De 50 a 120 mm2  de secció, per cada cable 

0,02228 € 
-           De 120 a 240 mm2  de secció, per cada cable 

0,02982 € 
-           De 240 a 500 mm2  de secció, per cada cable 

0.04456 € 
-           De 500 a 1000 mm2  de secció, per cada cable 

0,05964 € 
-           De més de 1000 mm2  de secció, per cada cable. 

0,07438 € 
Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes 
esmentades afectades del coeficient multiplicador2. 

 

CONDUCCIONS D’AIGUA  
-          Per cada metre lineal de canonada, fins a una polzada de xarxa de distribució 
d’aigües, per any 0,03700 € 
-          Per cada metre lineal de canonada, superior a una polzada de xarxa de 
distribució d’aigües, per any. 0,07438 € 
OCUPACIO DEL SUBSÒL DE LA VIA PUBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB 
ALTRES CONSTRUCCIONS O INSTAL.LACIONS. 

 

                   - Pagaran per m3 i any 
0,82690 € 

Tarifa primera. Sòl i vol  
TRANSFORMADORS INSTAL.LATS A LA VIA PUBLICA OCUPANT-NE SÒL I VOL  
-          Fins a 25 KVA per any 

124,16734 € 
-          De 25 KVA fins a 100 KVA per any 165,56219 € 
-          Més de 100 KVA fins a 200 KVA per any 206,94556 € 
-          Més de 200 KVA, per any 248,33467 € 
CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AERIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 
CONDUCTORS I  SENSE PASAR DE 50.000 VOLTS. 

 

Pagaran anualment i per metre lineal:   
-           Fins a 4 mm2  de secció, per cada cable 0,01112 € 
-           De 5 a 10 mm2  de secció, per cada cable 

0,01474 € 
-           De 10 a 50 mm2  de secció, per cada cable 

0,01869 € 
-           De 50 a 120 mm2  de secció, per cada cable 

0,02227 € 
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-           De 120 a 240 mm2  de secció, per cada cable 
0,02982 € 

-      De 240 a 500 mm2  de secció, per cada cable 0,04456 €
-           De 500 a 1000 mm2  de secció, per cada cable 

0,05964 € 
-           De més de 1000 mm2  de secció, per cada cable. 

0,07437 € 
Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la 
tarifa esmentada afectada del coeficient multiplicador 2. 
CAIXES D’ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRE O ARMARIS DE CONTROL, 
COMANDAMENT I PROTECCIO PER A TENSIONS 
-          Fins a 500 volts, per any 20,65863 € 
-          Mes de 500 volts, per any 41,53283 € 
-          Per cada mòdul o aïllador, per any 0,01439 € 
-          Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòdul i per any 

0,35928 € 
-          Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòdul i per any 0,82635 € 
-          Per cada pal o columna, de qualsevol material, a l’any 

0,35928 € 
-          Per cada cavallet de ferro, per any 0,43114 € 
-          Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any 0.03593 € 
-          Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any 

0,10779 € 
-          De volum fins a 5 decímetres cúbics a l’any 1,22156 € 
-          De volum superior a 5 decímetre cúbics, a l’any. 4,13172 € 
BASCULA 
-          Per cada pesada a les bàscules petites 0,1800 € 
-          Fins a tres tones de límit 2,299 € 
-          De més de 3 tones fins a 10 runes             3,449 

€ 
-          De més de 10 tones endavant 5,74849 € 
TANQUES DE PUBLICITAT  
Ocupació de la via pública per tanques amb finalitat publicitària, per cada m2 o 
fracció:  
-          Mensualment 

3,80837 € 
-          Anualment 37,97594 € 
APROFITAMENTS PERMANENTS  
- Tendals i instal·lacions anàlogues per m2 o fracció a l'any  0,97006 €

- Aparells automàtics que voli sobre la via pública  
a)       Per metre lineal o fracció i fins a 0,50 m. De volada a la via pública, a l’any. 9,916 € 
b)       Per metre lineal o fracció i quan la volada passi de 0,50 m. A l’any 

14,87422 € 
-          Claraboies, reixes a la voravies, lluernes i pantalles receptores per metre 
lineal o fracció a l’any. 1,65269 € 
-          Boques d’entrada de líquid combustible, per cada unitat i any 

8,26345 € 
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-          Claraboies, reixes a la voravies, lluernes i pantalles receptores per metre 
lineal o fracció a l’any. 5,74849 € 
-          Aquests mateixos visibles des de la via publica, per metre lineal i any 

2,04790€ 
-          Rètols-bandera, per cada m2 o fracció a l’any             0,826 

€ 
-          Aparells sortints per crear temperatura diferent de la de l’ambient per aparell i 
any. 12,39518 € 
Annex 1.- les reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega de materials a llarg 
termini s’hauran de senyalitzar amb placa que posi laborables de 8 a 20 hores, i els 
contenidors i els materials d’obra s’hauran de treure els caps de setmana i els festius
APROFITAMENTS TRANSITORIS 
-          Apuntalament de façanes: 
a)       En edificis en situació urbanística regular, el primer any per metre lineal. 1,65269 € 
b)       Els quatre anys següents 

1,11277 € 
c)       En edificis subjectes a la nova alineació, per cada metre lineal i any 

3,30538 € 
d)       Els quatre anys següents 

2,44310 € 
-          Mostres, figurins, mercaderies i qualsevol altres objectes col·locats a les 
voravies, façanes o a qualsevol altre lloc visibles des de la via pública, per cada m2 o 
fracció, a l’any. 9,91614 € 
-          El mateix però que  no sobresurtin de la línia de façana, o que estigui a menys 
de 0,20 m. De distància d’aquesta, si estan en comunicació directa a la via pública 1,65320 € 
-          Taulells o tancs per a la venda de gelats situats a l’exterior dels edificis, per 
m2 o fracció, temporada 9,91614 € 
-          Taulells dels bars, cafès, tavernes o establiments similars, que facin front a la 
via pública i que permetin el servei de consumicions al públic situat a les voravies, 
per m. l. o fracció i any. 2,44310 € 
-          Taquilles on s’expedeixin  entrades per a espectacles, que facin front a la via 
pública, per taquilla i any 2,44310 € 
Tarifa segona. Sòl i vol. Aprofitaments permanents 
- Rètols bandera, per cada m2. o fracció a l’any  0,82634 €

- Senyals de trànsit informatives i homologades de localització d’empreses, 
comerços i en general, 

D’establiments oberts al públic; a l’autorització i per senyal 96,03657 €
Tarifa tercera. Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o 
comercials i altres instal·lacions anàlogues.   
1.-  Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o comercials, per cada 
unitat.  309,22479 €
2.- Cabines fotogràfiques, bàscules i d’altres instal·lacions anàlogues: 
       2.1 Amb dimensions no superiors a 1 m2 52,70€
       2.2. De superar 1 m2 tributaran d’acord amb l’apartat  primer 
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Ordenança Fiscal núm. 7  
 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
D’INTERES GENERAL 

 

Es modifica l’article 2on per incloure com fet imposable la telefonia mobil, 
quedant el seu redactat 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o 
xarxes que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.  
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil o altres 
mitjans de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes 
i antenes que ocupen el domini públic local.  
 
Es modifica l’article 3.1 per inclusió en els subjectes passius de les empreses 
que presten el servei de telefonia mobil, quedant el seu redactat 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, de subministrament de 
gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d’anàlogues, com també les 
empreses que exploten la xarxa de comunicació interna mitjançant sistemes de 
fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu 
caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
Es modifica l’article 3.3 per incloure com subjectes passius empreses que 
explotin una xarxa de comunicació electrònica, quedant el seu redactat 
 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques 
o privades, que prestin serveis o explotin una xarxa de comunicació 
electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la 
Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions. 
 
Es modifica l’article 5è per a la determinació de la base imposable i la 
determinació de la quota tributària per als serveis de telefonia mobil, quedant 
el seu redactat 
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Article 5è. Servei de telefonia mòbil-Base imposable i quota tributària 
 
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, 
que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest municipi 
s’aplicaran les fórmules següents de càlcul. 
 
a) Base imposable 
 
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del 
domini públic local per servei de telefonia mòbil es calcula: 
 
BI=Cmf*Nt+(NH*Cmm) 
 
Essent: 
 
Cmf:  Consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel 

coeficient atribuït a la participació de la telefonia mòbil. El seu import 
per a l’exercici 2008 és de 75,5 €/any. 

 
Nt:   Número de telèfons fixes instal·lats en el municipi, a l’any 2006, que és 

de 5.377. 
 
NH:   90% del nombre d’habitants empadronats al municipi (12.766) 
 
Cmm:   Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import 

per a 2008 és de 290 €/any. 
 
b) Quota bàsica 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base 
imposable. 
 
QB= 1,4% sobre BI 
 
Quota tributària/operador= CE*QB 
 
Essent 
 
CE Coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de 

participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i 
prepagament. 

 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de 52.330 €. 
 
©) Imputació a cada operador 
 
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són 

els següents: 
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 CE Quota trimestral
Telefònica Mòbils 46,20% 6.044,12 €
Vodafone 29,60% 3.872,42 €
Amena 24,10% 3.152,88 €
 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar 
davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha 
estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran 
aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
  
Es modifica el titol de l’article 6è per regular la taxa en les altres empreses 
que ja tributaven per serveis diferents de la telefonia mobil, quedant el seu 
redactat 
 
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i 
quota tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada 
de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 punts 1 i 2 d’aquesta 
Ordenança.  
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la 
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme 
municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari de la xarxa, per 
l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin 
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest 
terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els 
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents:  
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa 

que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 

subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, 
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat 
de l’empresa.  

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició 
de subjecte passiu.  
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d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de 
les empreses subministradores.  

 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per 
compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte 
passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents 
de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament 
que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la 
secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia 
elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la 
generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents:  
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin 

rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 

compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure 
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga.  

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 

patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de 
serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades 
empreses hagin de ser subjectes passius.  
 
 
Es modifica el redactat de l’article 7è per regular el prorrateig en la meritació 
d’aquesta taxa, quedant el seu redactat 
 
Article 7è .Període impositiu i meritació  de la taxa  
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari 
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 
prorrateig trimestral conforme a les regles següents:  
 
a) En els supòsits d’alta per inici d’activitat, es liquidarà la quota 
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el 
trimestre en que té lloc l’alta. 
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b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que 
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, 
incloent-hi aquell en què s’origina el cessament. 
 
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix en 
els moments següents: 
 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en 
el moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a que es refereix l’article 1 
d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en 
què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte s’entén que ha 
començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als 
usuaris que ho sol·liciten. 
 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
es perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de 
gener de cada any i el període voluntari comprendrà l’any natural. 
 
S’estableix una nova redacció en l’article 8è (l’anterior article passa a ser el 
número 9) per regular el règim d’autoliquidació i de declaració per a les 
empreses de telefonia mobil. 
 
Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés-serveis de telefonia mòbil. 
 
Les empreses operadores de servei de telefonia mòbil relacionades a l’article 
5 d’aquesta ordenança hauran de presentar autoliquidació i fer l’ingrés de la 
quart part de la quota resultant del que estableix l’article 5 d’aquesta 
ordenança en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre. 
 
Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la 
seva declaració en base als paràmetres establerts en l’article 5 i tenint en 
compte el període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2006. 
 
Es modifica el redactat de l’article 9è per al tractament de l’empresa 
“Telefónica de España SAU” i el tractament d’import de liquidacions inferiors 
a una quantia. 
 
Article 9è.  Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que 
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats 
en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar 
aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data 
de finalització.  
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació 
per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el 



Ref: S/iu 
                 

         EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

 
 
 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

23

volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base 
imposable, segons detall de l’article 5.3 d’aquesta Ordenança.  La especificació 
referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació 
de la empresa o empreses subministradores de serveis a les  que s'hagi facturat 
quantitats en  concepte de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix 
l’apartat a) de l’esmentat article 5.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest 
Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta 
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es 
refereix l’article 5.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà 
de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la 
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. Per raons de cost i 
eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una 
liquidació de quota inferior a 6 €, s’acumularà a la següent.  
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que 
preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.  
 
6. L’empresa “Telefónica de España S.A.U” a la qual va cedir Telefónica SA 
els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions 
bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda 
englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a 
aquest ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup Telefónica” estan subjectes al pagament de 
la taxa regulada en aquesta ordenança. 
 
Es modificar l’article 10.1 per a regular la presentació de les declaracions i 
altres documents i la tipificació com sanció en cas d’incompliment 
 
Article 10è.  Infraccions i sancions  
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general 
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  
 
 
Disposició addicional primera. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de 
les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors  
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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.  
 
Es recull una disposició addicional de prevsió d’actualització dels paràmetres 
quantificadors de la taxa en les empreses explotadores del servei de telefonia 
mobil, éssent el seu redactat 
 
Disposició addicional segona-actualització dels paràmetres de l’article 5 
 
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels 
paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt si així procedeix. 
 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els 
paràmetres establerts per a l’exercici 2008.  
 
 
Ordenança Fiscal núm. 8 
 
TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US 
PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT DE 
LES VORERES 
 
Es modifica l’article 6 pel que fa a la quota tributària, quedant el seu redactat 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 
determinen a continuació: 
 
Tarifa. Obertura de rases a la via pública         Euros 
a) Voreres pavimentades, per m2 o fracció  

                 0,3587€
b) Voreres no pavimentades, per m2 o fracció  0,2989€
c) Calçada de carrers pavimentats, per m2 o 
fracció              0,3587€ 
d) Calçada de carrers no pavimentats, per m2 
o fracció              0,2391€ 
e) Dret de connexió a la xarxa general de 
clavegueram, per habitatge            48,42€ 
f) Dipòsit per obertura de rases en vorera            93,26€ 
g) Dipòsit per obertura de rases en paviment o 
ciment            93,26€ 
h) Dipòsit per obertura de rases en paviment 
asfàltic            93,26€ 
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Ordenança Fiscal núm. 9 
 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Es modifica l’article 6 pel que fa a la quota tributària, quedant el seu redactat 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents : 
 
Tarifa 1.- Ocupació del domini públic mitjançant instal·lacions 
provisionals d’obra i materials de la construcció.  
1) ocupació de la via pública amb aparells elevadors i grues torre, bastides, 
tanques, sitges de ciment, deposició, descàrrega i emmagatzematge 
provisionals de materials d'obra, casetes d'obra o de venda immobiliària, 
contenidors i sacs de runa, reserves d'aparcament relacionades amb l’obra 
i altres elements auxiliars d’execució d’obra, per dia i metre lineal de 
façana 0,54€ 
S’estableix un estàndard mínim de 8 metros lineals de façana per dia.  
Aplicant-se a la mateixa una tarifa a raó 
de................................................................................................ 

128,42 
€/mes.

2) si concorren necessitats d’ocupació inferiors als estàndards de la tarifa 
anterior, per dia i m.l. 0’27 €
3) quan l’ocupació no estigui autoritzada o excedeixi de l’espai autoritzat, 
per dia i m.l.  2,13 €
En el cas que de la liquidació de les quotes tributàries anteriors en resulti 
una quantitat inferior a 6€, la quota es liquidarà per l’esmentat import 
Tarifa 2.- Tancament de la circulació a la via pública.  
1) que obliguen al tall de la via a la circulació de vehicles:   
fins a 1 hora 6,40 €
per cada hora o fracció següent fins un màxim de 8 hores      4,27 € 
per més de 8 hores, fins a 12     64,02 € 
Per cada hora o fracció superior a les 12 hores 10,67 €
2) la fiança per ús de senyalització, per senyal  30,87 €
3) reserva d’espai públic d’estacionament, per metre lineal i dia        2,13 € 
Annex 1.- les reserves d’estacionament per càrrega i descàrrega de 
materials a llarg termini s’hauran de senyalitzar amb placa que posi 
laborables de 8 a 20 hores, i els contenidors i els materials d’obra s’hauran 
de treure els caps de setmana i els festius 
Tarifa 3.- Lliuraments de comandaments i/o claus manuals de 
tancament de la via pública (Carrers Saüc, Sant Pere, Plaça Indústria.) 
* Exempt  de taxes respecte de les primeres claus i/o comandaments que es 
sol·licitin. 
* A partir del segon lliurament dels comandaments i/o claus manuals de 
tancament de la via pública:  
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        -  Per cada unitat de les claus manuals que es sol·licitin ......................  20,58 €
       -  Per cada unitat de comandament a distància que es sol·licitin .......... 30,87 € 
 
Normes particulars d’aplicació de les tarifes 
 
Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segona tindran un recàrrec del 100 
per cent a partir del tercer mes i en el cas que, finalitzades les obres, les 
ocupacions continuïn. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 10 
 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
Es modifica l’article 6 pel que fa a la quota tributària, quedant el seu redactat 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el quadre de tarifes següent : 
 
Tarifa 1.-  Entrada de vehicles en edificis particulars  
 - Per entrada individual, fins a 3 places 52,26€
 - Per entrada comunitària: 
  De 4 a 10 places 113,33€
  De 11 a 25 places 216,61€
  De 26 a 50 places 303,93€
  De 51 places endavant 433,52€
Pintat de línia longitudinal groga contínua als costats o enfront del gual 
a sol·licitud de particular, mt/any                                                                  

 
10,67€

Tarifa 2. Autorització tancament via pública. 
Autorització tancament a petició de particular, fins 1 hora 17,37€
De més d’una hora fins a 24 hores 44,20€
 
 
Ordenança Fiscal núm. 11 
 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
Es modifica l’article 6 pel que fa a la quota tributària, quedant el seu redactat 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
a l’ apartat següent: 
 
Tarifa 1.- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, 
tendals, para-sols i altres objectes anàlegs. Euros 
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-   Taules i cadires, tendals, para-sols i altres objectes anàlegs,   
    amb finalitat lucrativa, per m2 i temporada (15 d'abril al 31 
d'octubre).  25,00  € 
- Cas que l’ocupació de la terrassa tregui estacionament , per m2. 32,50 €  
-   Taules i cadires, tendals, para-sols i altres objectes anàlegs  
   amb finalitat lucrativa, per m2 i temporada (1 de novembre al 14 
d'abril) 12,00 € 
 
Regles particulars d’aplicació 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà 
per excés per a obtenir la superfície ocupada. 
b) Si, com a conseqüència de la col⋅locació de veles, marquesines, separadors, 
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la 
que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i 
temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals. 
 
S’estableix un nou redactat de l’article 10 sobre normes de gestió per regular 
les dimensions de les terrasses, condicicions d’ocupació de la via pública i 
horaris, éssent el redactat de l’article 
 
Article 10è. Normes de gestió 
 
1. Serà l’ajuntament qui fixarà, en cada cas, les dimensions de les terrasses 
en funció de quin sigui l’interés públic a tutelar, En tot cas, durant la 
temporada de l’1/11 fins al 14/4 només s’autoritzaran les terrasses instal·lades  
sobre les voreres. 
 
2. A partir de l’1/11 totes les llicències concedides durant la temporada 
d’estiu, la qual finalitza el 30/10, i que no estiguin sobres les voreres, hauran 
de desmuntar les terrasses quedant completament buit de taules i cadires i/o 
qualsevol altre element. 
 
3.  En el moment de presentar la sol·licituds s’haurà de presentar la llicència 
d’activitats de l’establiment. 
 
4. L’ espai estarà degudament assenyalat. 
 
5. La neteja de l’espai de l’ocupació anirà a càrrec de l’establiment sol·licitant. 
 
6. L’horari de l’ocupació serà el de l’activitat de l’establiment, si bé 
l’Ajuntament, en supòsits de molèstia a veïns, podrà limitar-la a partir de les 
23 hores. 
 
7. L’ocupació s’ajustarà a la llargada de la façana de l’establiment. 
 
8. En aquells cassos que l’ocupació sigui a la calçada, aquesta es realitzarà 
de manera que no envaeixi l’espai destinat a la circulació viària i cal que es 
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protegeixi el perímetre exterior de la terrassa amb un element que separi la 
via destinada a la circulació d’aquesta. 
 
9. En cas que s’hagi d’instal·lar tendals i/o instal·lacions fixes, la policia local 
sol·licitarà  un informe favorable dels Serveis Tècnics de l’ajuntament. 
 
10. En cap cas es pot ocupar els passos de vianants i s’ha de permetre el pas 
d’aquests per les voreres. 
 
11. En cap cas, ni es pot utilitzar ni dificultar l’entrada als edificis comunitaris 
de la seva àrea d’influència. 
 
12. La instal.lació de terrasses, en tot cas, sempre es realitzaran sobre 
paviment asfaltat i/o enrajolat, si fos de terra i/o sorra, el sol·licitant haurà 
d’instal·lat una plataforma degudament  qualificada, amb l’informe favorable 
dels Serveis Tècnics. 
 
13. Segons allò que disposa la Llei de Protecció contra la contaminació 
acústica, els nivells màxims de immissió permesos en aquests casos són de 
65 decibels durant el dia i de 50 decibels duran la nit, considerant-se diürn, el 
període comprès entre les 8 h.  i les 21 h. I horari nocturn, el període compres 
entre les 21 h. i les 8 h.  
 
14. Segons allò que disposa la Llei sobre policia de l’espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics en el seu article 24, d’incompliment 
reiterat dels horaris d’inici o acabament d’un espectacle, i també 
d’incompliment reiterat d’horaris d’obertura i de tancament dels establiments 
públics, serà considerat una falta greu, i podrà ser sancionada amb una multa 
de fins a 6.000 €, i quan es tracti de locals o establiments, poden ésser 
sancionades, alternativament a la sanció pecuniària o, conjuntament amb 
aquesta, amb el tancament provisional per un període màxim de sis mesos. 
 
 
Ordenança fiscal núm. 12 
 
TAXA PER A  LA UTILITZACIÓ  DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 
PROPIETAT MUNICIPAL. 
  
Es modifica la tarifa corresponent a  la utilització del pavelló esportiu, pista 
d’hoquei o camp de futbol, quedant en redactat de l’annex 
 
Annex de tarifes taxa per  la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
 
1 . Per cada hora d'utilització del Pavelló esportiu, pista d’hoquei  o camp 
de futbol.................................................................. 25,00€ 

2.- Fiança pel lloguer del pavelló 186,97 € 
3. Pel consum elèctric –il·luminació- del rocòdrom  municipal: 1,00 

€/hora 
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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 
 
Es modifica l’article 6 pel que fa a la quota tributària, quedant el seu redactat 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 
Tarifa primera. Aprofitaments generals 
Apartat primer:  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. 
 
Apartat primer.-   
Per atraccions de menys de 10 m2. Per metro lineal. Per 15 
dies. 

  
21,52053 €  

Per atraccions de 10 a 50 m2. Per 15 dies.  11,95585 €  
Per atraccions de 50 a 150 m2. Per 15 dies.  9.56468 €  
Per atraccions de més de 150 m2. Per 15 dies. 5,97792 €  
Apartat segon. Circs  
Instal·lacions de circs i altres espectacles similars. Preu dia 89,66886 €  

Fiança per respondre de danys en instal·lacions municipals 
         
615,72621 €  

 
Apartat tercer. Parades, venda al carrer i ambulant en 
general   

1. Per cada metre quadrat. Diari  
  

7,18194 €  
2. Per cada metre quadrat. Mensual 50,21753 €  
3.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Diari 10,75810 €  

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

57,38826 €  
5.- Per cada enllustrador, esmolets, etc. Diari    7,18194 €  
6.- Per cada enllustrador, esmolets, etc. Mensual 43,04679 €  

7. Per cada fotògraf ambulant. Diari 
  

13,13140 €  
8. Per cada fotògraf ambulant. Mensual 86,08238 €  
9. Xurreries i similars. Diari 7,18194 €  
10. Xurreries i similars. Mensual 57,38826 €  
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11. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no 
especificada. Diari 7,18194 €  
12. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no 
especificada. Mensual 57,38826 €  
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 533,18864 € 
14. Idem per seccions fotogràfiques en carrers, parcs, 
jardins o locals municipals amb caràcter professional o 
publicitari: Per dia i/o fracció 177,74448 € 
 
 
Ordenança fiscal núm. 14 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL MERCAT 
MUNICIPAL 
 
S’afegeix un paragraf a l’apartat segon de l’article 6è per preveure el prorrateig 
en el supòsit que l’ocupació no coincideixi amb l’any natural, quedant el 
redactat de l’article 
 
Article 6è. Meritació 
 
Apartat 1. La taxa s’acreditarà en el moment en el que 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. 
 
Apartat 2. En el supòsit de les quotes de manteniment per utilització de l’aprofitament 
especial, la meritació tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural. La quota anual és irreductible. 
 
En el supòsit  previst en l’apartat 1 d’aquest article, així com en els cassos de 
baixa en l’aprofitament especial, la quota es prorratejarà per semestres. 
 
Es mofiquen les tarifes previstes en l’annex, quedant el seu redactat  
 
A N N E X   D E   T A R I F E S 
 
Epígraf 1.- Casetes i llocs venda al mercat 
municipal  
1. Per cada caseta senzilla de venda        23.03 € 
2. Per cada caseta doble de venda        34.35 € 
3. Per cada parada senzilla de venda de peix        30,39 € 
4. Per cada parada doble de venda de peix 45,49 € 
5. Per cada parada senzilla de venda de fruita i 
verdura 15,27 € 
6. Per cada parada doble de venda de fruita i 
verdura 22,86 € 
7. Per cada parada angular        22,86€ 
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8. Per cada parada senzilla de caràcter eventual, 
E/dia          2,54 € 
Mòdul 1,68 € 
Magatzem 8,60 € 
Epígraf 2.- Mercat  ambulant  59,72 €/lineal 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 16 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Es modifica l’article 6 pel que fa a la quota tributària, quedant el seu redactat 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons 
la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les 
tarifes següents: 
 
Epígraf 1 Censos de població d'habitants  
1. Rectificació de noms, cognoms i altres errors en fulls 
empadronament 2,26 € 
2. Certificats d’empadronament en el cens de població:  
a) Vigent 2,26 € 
b) Certificats de censos anteriors 4,01 € 
3. Volants de fe de vida 2,26 € 
4. Certificats de conducta 2,26 € 
5. Certificats de convivència i residència 2,26 € 
6. Certificats de pensions 2,26 € 
7. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences 2,26 € 
Epígraf 2 Certificacions i compulses  
1 Acords municipals. Cada full 1,96 € 
2 Altres certificacions 4,01 € 
3 Diligència confrontació de documents 1,03 € 
4. Validacions de poders 8,64 € 
Epígraf 3. Documents expedits per oficines municipals  
1. Informació testificats 38,69 € 
2. Declaració d'hereus per percepció d'havers  2,06 € 
3. Traspassos, obertura i similars de locals. Per cada local 8,23 € 
4. Visats de documents en general, no expressament tarifats, per 
cada un: 0,93 € 
5. Per cada document expedit en fotocòpia. Per cada cara d’una 
fulla.  0,10 €* 
Als corporatius, quan no es tracti de la informació que se’ls han 
de facilitar directament pels serveis de la corporació, també se’ls 
aplicarà la taxa.      
6. UNED:  

  Per serveis de fotocòpies als tutors: Exempts 0,05€* 
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  Per cada document expedit en fotocòpia pels alumnes 
Epígraf 4. Altres  
1. Informes d’arrelament per part de Serveis Socials 21,61 € 
2 Per qualsevol altre expedient o document no tarifat 
expressament 4,01 € 
3. Per còpia de CD-R amb memòria, plànols, etc. En 
processos de contractació i licitació pública. Per cada CD-R. 
CD-RW 

        
2,06 

€ 
Epígraf. 5. Serveis policia local   
1.Informes tècnic d’accidents de trànsit 43,11 € 
2.Full de camp d’accidents de trànsit 21,61 € 
3.Informe sobre servei policial 26,75 € 
4.Informe senyalització viària 43.22 € 
5.Altres informes, per full 4,84 € 
6.Compulses de documents, per full  5,05 € 
Epígraf 6.Documentació expedida pels Serveis Tècnics   
Tots els treballs, quantia fixa 21,61 € 
Preu hora operador 14,82 € 
Informe habitabilitat (Serveis Socials) 21,61 € 
Llistes:  
Preu pàgina impresa 0,19 € 
Preparació del treball 11,11 € 
Treballs de càlcul 11,11 € 
Preu hora ordinador 111,13 € 
Material:  
Llistes de paper estàndard p/full 0,04 € 
Etiquetes p/uni 0,02 € 
Paper especial  cost de compra  
Altres fungibles  cost de compra 0 € 
Distribució  segons mètode emprat 0 € 
Cartografia:  
1. En disquet CD-R.  CD-RW 2,86 € 
2. En paper. Per cada full 100,08 € 
Epígraf 7. Drets d’examen oposicions i concursos:    
Places del Grup A 30.87 € 
Places del Grup B 25,72 € 
Places del Grup C 20,58 € 
Places del Grup D 15,40 € 
Places del Grup E 5,14 € 
 
2, La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3, Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran 
en un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la 
tramitació dels expedients que motivin la meritació. 
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Ordenança Fiscal núm. 19   
 
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS DE LA PLATJA DURANT LA 
TEMPORADA ESTIVAL 
 
Es modifica lannex de tarifes, quedant el seu redactat 
   
Annex de tarifes: Taxa per l’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) Llicència per instal·lar bar o similar. m2/temporada  59,77 € 
e) Llicència per instal·lar bar o similar al Passeig Marítim, 
m2/temporada   64,78 € 
f) Terrasses, m2/temporada        

4,19 € 
g) Terrasses al Passeig Marítim, m2/temporada  6,58 € 
h) Llicència per instal·lar bar o similar als números 1 i 10, 
m2/temporada   71,73 € 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 20   
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS 
 
Es modifica el paràgraf corresponent a les fiances i s’hi estableixen unes 
quanties mínimes tant per al cas d’obres menors com d’obres majors, quedant 
el seu redactat 
 
Annex de Tarifes:  
 
Epígraf 2n. Llicències d'obres i 
segregacions.    
2.1. Les quotes exigibles en concepte de llicències d’obres o segregació seran les 
següents:   
- Per cada parcel·la resultant:    73,10€ 
2.2  Les quotes exigibles en concepte de taxes per llicències d'obres, seran les 
següents:  
a) Obres majors:    
La quota s'obtindrà com a producte de la superfície de l'obra en m2. corregit pels 
següents coeficients:                    
COEFICIENT Coeficient   
            Nova planta  1   
            Ampliació reforma  0,75   
            Reforma  0,5   
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Les taxes exigibles per a las llicències d’obres, sol·licitades amb projecte bàsic i 
execució,  s’obtindrà com a producte de les superfícies de l’obra en m2, pel 
coeficient anterior pel mòdul de .....    2,80€/m2 
Les taxes exigibles per les verificacions dels projectes executius,  s’obtindrà com a 
producte de les superfícies de l’obra en m2 construïts, pels coeficients 
corresponents pel mòdul de ....   1,35 €/m2 
b) Obres menors: Per cada llicència.     
Quan es requereixi projecte tècnic     116.30€ 
Quan no es requereixi projecte tècnic     38,29€ 
c) Moviments de terres: Que no siguin de preparació del solar, 
abonar 0,105€ (17,45 ptes.) per m3 amb un mínim de 41,78€.    
d) Per a la qualificació d'obra major o menor, s'estarà a allò que disposa  
la legislació vigent, ordenança d'edificació i resta de normativa urbanística. 
2.4  Les taxes exigibles per a les llicències de primera ocupació s'obtindrà  
com a producte de les superfícies de l'obra en m2. pel mòdul de .......Euros/m2  

0,75€/m2 

2.5. Les taxes per la pròrroga de llicència d'obres majors s'obtindrà com a producte 
de la superfície de l'obra en m2. pel mòdul de ...............Euros/m2. 

0,75€/m2 

2.6  La quota per la caducitat, desestimen o renúncia d'una llicencia sol·licitada i en 
tràmit, correspondrà al 50% de la quota exigible en cas de que es concedís la 
llicència.   
La fiança per respondre dels possibles danys en els béns municipals serà del 
2% del pressupost  d’execució material, amb un mínim per obres menors de 
60 € i en el cas d’obres majors serà de 600 €, la qual es retornarà en el 
moment de l’obtenció de la llicència de primera ocupació.   
 
 
Ordenança núm. 22 
 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES 
INSTAL·LACIONS PER L’EXHIBICIÓ D'ANUNCIS.                                                                                     
 
Es modifica l’article 6è corresponent a la quota tributària, quedant el redactat 
de l’article  
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. Les persones naturals o jurídiques interessades en la utilització dels béns a que es 
refereix la present Ordenança, hauran de presentar sol·licitud detallada davant 
d'aquest Ajuntament del servei desitjat. 
 
2. La quantia de la taxa regulada per aquesta ordenança serà la fixada a la tarifa 
continguda a l'apartat següent. 
 
3. La tarifa d'aquesta taxa serà la següent: 
 
Col·locació o instal·lació d’anuncis en béns d’aquest 
Ajuntament, a l’any: Euros 
- Anuncis fins a 1 m2  89,67 € 
- Si excedeix del m2, per cada m2 o fracció de m2 es pagarà 89,67 € 
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- Senyals informatius d’empreses, hotels, etc. Homologats 
(preu per senyal i any) 96,04 € 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 24 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES 
SERVEIS ASSISTENCIALS 
 
Es modifica l’article 5è que determina els beneficis fiscals, quedant la seva 
redacció: 
 
Article 5è.- Beneficis fiscals 
 
S’estableix una exempció en el pagament d’aquesta taxa per a aquells 
supòsits en que prèvia valoració motivada pels serveis socials es considerin 
de risc social.  
 
Es modifica l’article 6è que determina la quota tributària, quedant la redacció  
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària de serà de 6 €/hora per la prestació del servei.  
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Ordenança Fiscal núm. 27 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ 
DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
 
Es modifica l’article 6 corresponent a la quota tributària, tant pel que fa a les 
taxes per prestació de servei com a l’import de les concessions dels nínxols, 
quedant el redactat de l’article 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
1. La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Tarifa primera. Concessió de nínxols  
Epígraf primer. Concessió a perpetuïtat.   
1. Concessió a perpetuïtat. Nínxol amb ossera        2.307,48 € 
2. Concessió a perpetuïtat. Nínxol sense ossera   
Pis segon        1.404,81 € 
Pis tercer        1.368,94 € 
Pis quart        1.333,08 € 
Pis cinquè        1.297,21 € 
Pis sisè        1.261,34 € 
Epígraf segon. Conservació   
Concessió temporal: Nínxols sense ossera. Concessió per 3 anys 
prorrogables           229,94€  
Tarifa segona.-. Conservació   
Epígraf primer   
Conservació panteó, mausoleu o hipogeu. A l'any           126,73 € 
Epígraf segon   
1.- Nínxols amb ossera             22,72 € 
2.- Nínxols sense ossera             19.13 € 
Tarifa tercera.- Enterraments i trasllats  
Epígraf primer.- A panteons  
     Dret Municipal             31,68 € 
     Obrir i tancar panteó           174,56 € 
Epígraf 2. A nínxols    
     Dret Municipal             31,68 € 
     Obrir i tancar panteó             95,65€  
Epígraf 3.- En terrenys   
       Dret municipal             31,68 € 
       Obrir i tancar sepultura             95,65 € 
Epígraf 4.- Trasllat en el mateix cementiri   
       Dret municipal             31,69 € 
       Obrir i tancar sepultures             95,65 € 
Epígraf 5.- Varis:    
1.- Drets expedició títol             11.96 € 
2.- Col·locació de làpides             35,87 € 
3.- Drets de canvi              35,87€  
4.- Enterrament fora horari : dia laborable             46.62 € 
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5.- Enterrament fora horari : dissabte o festiu              93,26 € 
Tarifa quarta.- ús frigorífic   
       Per dia o fracció de dia 38,86 € 
       Per sis dies o fracció sisè dia    113,32 € 
 
 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt 
anterior es reduiran en un 90%. 
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà 
el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, 
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
 
Ordenança fiscal núm. 28 
 
TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
Es modifica l’article 6 que quantifica la quota tributària, quedant el redactat de 
l’article 
 
Article 6. Quota tributària 
 

1) La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de 
clavegueram i depuració es determinarà en funció de la quantitat d’aigua, 
mesurada en metres cúbics, utilitzada en la finca urbana, a aquest efecte, 
s’aplicarà la tarifa de 0,435651 € per m3 d’aigua consumida.  

2) En cap cas no es podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al 
mínim facturable per un subministrament. La quota que en resulti de 
considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible. 

3) Les quotes exigibles per aquesta taxa tindran caràcter trimestral i 
irreductible. La quota es calcularà sobre l’aigua consumida el mateix 
trimestre.  

 
Ordenança Fiscal núm. 29 
 
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES 
 
Es modifica l’article 5.2 ja que s’estableix un termini per aportar 
documentació els subjectes passius que sol.licitin l’exempció, quedant el 
redactat de l’article 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
El termini màxim per presentar la documentació serà el dia 31 de gener de 
l’exercici. La sol·licitud d’aquesta exempció s’haurà de formular cada any. 
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Es modifica l’article 7.2 per inclusió de la meritació de les vivendes de nova 
construcció, quedant el redactat de l’article 
Article 7. Meritació 
 
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de 
recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries 
domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels 
contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament. 
 
2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran 
el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, 
excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. En les 
vivendes de nova construcció la taxa s’acredita a la data de la llicència de 
primera ocupació. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari,   de  recollida i 
tractament  de residus comercials.  
 
Es modifica l’article 12, que quantifica la quota tributària de la recollida de 
deixalles comercials, per inclusió de les benzineres, quedant el redactat de 
l’article 
 
Article 12. Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials  assimilables pel servei de recollida domiciliari 
consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que es determinarà en funció de 
la naturalesa,  la destinació i en determinats casos les dimensions dels immobles 
als quals es desenvolupi l’activitat generadora del  residu. 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
ACTIVITATS COMERCIALS 
1- Apartat 
a. Bar, restaurant, cafeteria, taverna, cases de menjar, etc. (per m2) 5,87 € 
b. Hotels, residències 3a edat, establim., d'allotjament públics i 
similars (per llit) 9,66 € 
c. Hostals i pensions (per llit) 8,22 € 
d. Càmpings (per plaça) 20,88 € 
e. Garatges, tallers, fàbriques i benzineres, segons obrers  
fins a 10 obrers 209,01 € 
d'11 a 25 obrers 311,53 € 
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A partir de 26 obrers 466,01 € 
f. Cinemes, sales de festa i similars 157,95 € 
g. Comerços i similars fins a 150 m 165,69 € 
h. Supermercat per m2 2,15 € 
i. Bancs i Caixes d'Estalvis 280,47 € 
j. Perruqueries 158,78 € 
k. Cases de colònies i similars per llit 7,83 € 
m. Entitats associatives, escoles, guarderies, acadèmies, institut 
d’ensenyament secundari i d’altres centres d’ensenyament.  

  

- Fins a 250 m2      115,25€ 
- De 251 a 500 m2   166.30€ 
- De 501 a 1000 m2    201,95€ 
- Més de 1.000 m2       268,45€ 
2.- Apartat         
Finques a més de 500 m de distància 167,09 € 
3.- Preus públic de l’entrada de materials a la deixalleria  
(Aportats per empreses, comerços, professionals)   
3.1. Voluminosos 60 €/tn 
3.2. Rebuig 60 €/tn 
3.3. Esporga 40 €/tn 
3.4. Runa 20 €/tn 
3.5. Pneumàtics: 
- Turismes 

160 €/Tn. 

                                                                                                             
-  Furgoneta 

160 €/Tn.  

                                                                                                            
- Camió 

160€/Tn. 

3.6. Residus d’aparells elèctrics i electrònics 20 €/tn. 
 
Els preus públics aplicables als serveis de recollida de residus comercials no 
assimilables pel servei de recollida comercial es publicaran en el moment que 
s’identifiquin aquests serveis i se’n quantifiqui la demanda i les condicions de 
recollida.  
 
S’afegeix un paràgraf a l’article 13.1 per millorar la comunicació entre 
l’ajuntament i l’ORGT a efectes del control del padró d’escombraries 
comercials, quedant el redactat de l’article 
 
Article 13.  Meritació  i període impositiu 
 
1. La taxa per la prestació del servei  de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials es merita en el moment de sol·licitar-la o prestar-se el servei. 
L’Ajuntament comunicarà a l’ORGT les altes per llicència d’activitat a fi i 
efecte que, si és el cas, emeti la liquidació per la taxa d’escombraries 
comercials corresponent a l’exercici.  
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2. Quan la duració temporal del servei  s’estengui a varis exercicis, la meritació de 
la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 
natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei.  
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 30 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EDIFICIS DE PROPIETAT 
MUNICIPAL, UTILITZACIÓ DE MATERIALS DE L’AJUNTAMENT.  
 
Es modifica l’article 2on es reordena la determinació del fet imposable i 
s’eliminenq la sala de vitralls i la sala de promoció econòmica, quedant el 
redactat de l’article 
 
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. 

 
Es modifica l’article 5è que recull l’atorgament de subvencions per a entitats 
del municipi en una quantia equivalent a l’import de les taxes (només es 
poden establir exempcions quan ho estableix la llei), quedant el redactat de 
l’article 
 
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.  
 
Es modifica l’article 6è corresponent a la determinació de la quota tributària, 
ja que es reordenen i quantifiquen les quotes tributàries, quedant el redactat 
de l’article 
 
Article 6è.- Quota tributària.  
 
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia dels serveis sol·licitats o 
utilitzats.  
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A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
 
  
PER UTILITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA DE LA 
SALA DE PLENS 179,97 € 
:  
Epígraf II - VISITES MODERNISTES I MUSEU 
DOMENECH I MONTANER  
 
1. Ruta turística modernisme i noucentisme (2,5 
hores)  
1.1 Tarifa normal 5,50 € 
1.2 Jubilats i estudiants 4,00 € 
2. Ruta arquitectura rural i natura a partir de 20 
persones  
2.1 Tarifa normal 6,00 € 
2.2 Jubilats i estudiants 5,00 € 
3. Altres rutes per grups a partir de 20 persones  
3.1 Tarifa normal 4,00 € 
4. Entrada Casa Museu Domènech i Montaner  
4.1 Tarifa normal 2,00€ 
4.2 Jubilats i estudiants 1.50 € 
(en cas d’exposicions temporals no es cobra 
entrada)  
5. Visita guiada Casa-Museu  
5.1 Tarifa normal 3,50 € 
5.2 Jubilats i estudiants 3,00 € 
5.3 Visita comentada Casa-Museu a partir de 20 
persones 3,00 € 
5.4 Suplement visita taller vitrallers 1,00 € 
5.5 Suplement degustació vitralls                           2,00 € 
6. Empreses touroperadores  
6.1 Ruta exterior amb degustació vitralls (1,5) 3,50 € 
6.2 Casa-Museu comentada amb degustació 
vitralls (1) 3,00 € 
  
EPIGRAF III – FIRES I FESTES  
1. Fira de Sant Pere  
1.1 Per parades de menys de 10 m2. 18,00 € /m. lineal 
1.2 Per atraccions de 10 a 50 m2. 10’00 € /m. lineal 
1.3 Per atraccions de 50 a 105 m2.   8,00 € /m. lineal 
1.4 Per atraccions de més de 150 m2.   5,00 € /m. lineal 
1.5 Fira d’artesania de setmebre 4,00 € /m. lineal 
1.6 Fira del 3r. dissabte de cada mes  7,00 €/ m. lineal 
  
EPÍGRAF IV - UTILITZACIÓ DELS ESPAIS  
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CULTURALS 
1.Sala exposicions  

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

Un quadre dels 
exposats 

a la sala que es 
destinarà 

a la pinacoteca 
municipal 

 

Lloguer de 108 € que 
inclou la neteja un 
cop a la setmana 

2. Utilització envelat  
2.1 Festes particulars/privades 600’00 € 
2.2 Festes particulars d’interés social  (festa 
dels 40 anys, del 60, etc.) 32,00 €/hora 

2.3 Entitat del poble 

Subvenció equivalent 
a l’import de la taxa 

fixada a l’envelat 
municipal 

 
3. BIBLIOTECA O MUSEU:  
3.1 Conferència cogestionada amb l’Àrea de 
Cultura 
(Inclou vigilància i neteja de l’esplai) 0€ 
3.2 Conferència pròpia 32,67 € 
3.3 Personal de vigilància (imprescindible) 16,33 €/hora o fracció 
3.4 Personal de muntatge i desmuntatge 16,33 €/hora o fracció 
Sala d’actes i reunions I ESPAI JOVE  de la 
Masoveria  
·Empreses i particulars 
300 € 
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. 
 
Utilització de tv anb video-dvd 
30,00 € 
Utilització de l’equip de música 
30,00 €  
Utilització d’impressora del PUNTDI 
0,25 € 
 
Les entitats del municipi, sense perjudici de 
l’establert en l’article 5è d’aquesta ordenança, 
hauran de dipositar una garantia de 100 €  per 
garantir la neteja de la dependència en funció de  
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les activitats que duguin a terme. 
 
 
 
 
 
Epígraf VI Entrada d’espectables. 
Tarifa A   8 € 
Tarifa B  10 € 
Tarifa C 20 € 
(Els menors de 12 anys no paguen llevat dels 
espectacles infantils)  
Epígraf VII 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  
       Dipòsit de 0 a 100 Cadires     49 € 
       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 € 
(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  
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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.   
  
 
Ordenança Fiscal número 31. 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS 
EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 
 
Es modifica l’article 2on per la inclusió d’un nou fet imposable, la aula de 
suport a l’aprenentatge, quedant la redacció de l’article 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització 
d’activitats d’ensenyament en l’Aula de teatre infantil, a l’Escola d’adults i en altres 
establiments docents municipals, destinats a impartir ensenyaments especials. Així 
com la prestació del servei d’aula de suport a l’aprenentatge 
 
Es modifica l’article 6è corresponent a la quota tributària; s’actualitzen les 
quotes de l’escola d’adults, s’inclou la nova taxa per aula de suport i es 
suprimeixen les corresponents a activitats infantils, quedant el redactat de 
l’article 
  
Article 6è. Quota tributària 
 
1, La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis 
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin. 
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
 
Escola d'Adults                    
Assignatures anuals 12,00 € 
Assignatures 
quadrimestrals 7,00 € 
 
Aula de suport i millora a l’aprenentatge 
 
Taxa curs escolar    12,00 € 
Taxa incorporacions quadrimestrals    7,00 € 
Descomptes 
 2 germans   18,00 € (14,00 € si és durant un 
quadrimestre) 
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 3 germans   20,00 € (16,00 € si és durant un 
quadrimestre) 
 
 
Ordenança Fiscal número 32 
  
TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES I CONTROL DE LA PUBLICITAT 
DINÀMICA.  
 
Es modifica l’article 6è corresponent a la quota tributària, quedant el redactat 
de l’article 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:  
 
 
I.1 De publicitat manual  
I.1.a) Repartiment singular: fins a 10.000 impresos 21.56 € 
Repartiment singular: de 10.001  i 50.000 impresos 35,92 € 
Repartiment singular: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiment singular: De més de 100.000 impresos          107,79 € 
I.1.b) Repartiments diversos fins a 10.000 impresos 21,56 € 
Repartiments diversos: de 10.001  i 50.000 impresos 35,85 € 
Repartiments diversos: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiments diversos: De més de 100.000 impresos          107,79 € 
I.2. Repartiment domiciliari de publicitat  
I.2.a) Repartiment singular: fins a 10.000 impresos 21,56 € 
Repartiment singular: de 10.001  i 50.000 impresos 35,92 € 
Repartiment singular: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiment singular: De més de 100.000 impresos          107,79 € 
I.2.b) Repartiments diversos fins a 10.000 impresos 21,56 € 
Repartiments diversos: de 10.001  i 50.000 impresos 35,92 € 
Repartiments diversos: De 50.001 fins 100.000 impresos 71,85 € 
Repartiments diversos: De més de 100.000 impresos          107,79 € 
I.3. Publicitat mitjançant l'ús de vehicles  
I.3.a) Exhibició singular per cada m2 o fracció d'anunci 62,87 € 
I.3.b) Exhibició de forma continuada  
En taxis 50,31 € 
En Autobusos, per cada m2 exterior 28,75 € 
En Autobusos, per cada m2 interior 21,56 € 
En vehicles de transport públic, per cada m2 21.56 € 
Persona beneficiaria publicitat 10,77 € 
En altres vehicles 21,56 € 
I.4. Publicitat oral  
I.4.a) Per actes singulars:   
De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada període de 15 
minuts    1,44 € 
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Amb mitjans audovisuals, per cada període de 15 minuts   2,87 € 
I.4.b) Preveu anualment diversos actes de publicitat  
De viva veu o amb ajuda de megafonia per cada període de 15 
minuts    2,16 € 
Amb mitjans audovisuals, per cada període de 15 minuts   3,58 € 
I.5. Publicitat telemàtica  
I.5.a) Campanya singular de comunicació telefònica, segons 
trucades   
Fins a 1.000 trucades 21,56 € 
De 1.001 a 5.000 trucades 43,11 € 
De més de 5.000 trucades 71,85 € 
I.5.b) Campanyes continuades, durant un any:  
Fins a 1.000 trucades 28,75 € 
De 1.001 a 5.000 trucades  50,31€ 
De més de 5.000 trucades  86,23 € 
I.5.c) Mitjançant fax, correus o mitjans informàtics:  
Fins a 1.000 trucades 35,92 € 
De 1.001 a 5.000 trucades 71.85 € 
De més de 5.000 trucades 107,79 € 
Epígraf II. Control de la publicitat  
II.1. Activitats publicitàries dels apartats I.1.a), I.2.a), I.3.b), 
I.4.b), I.5.c)  21,56 € 
II.2. Per l'exercici de resta de control sobre activitats de 
publicitat  
Respecte de l'epígraf I.1.b) Repartiments diversos  
Fins 50.000 impresos 21,56 € 
De 50.001 fins a 100.000 impresos 28,75 € 
De més de 100.000 impresos 64,67 € 
Respecte de l'epígraf I.2.b) Repartiments diversos  
Fins 50.000 impresos 21,56 € 
De 50.001 fins a 100.000 impresos 28,75 € 
De més de 100.000 impresos 64,67 € 
Respecte de l'epígraf I.5.b) campanyes continuades:  
Fins a 5.000 trucades 51,56 € 
De més de 5.000 trucades 28,75 € 
Respecte de l'epígraf I.5.c) Mitjançant fax, correu o mitjans 
informàtics  
Fins a 5.000 missatges 35,92 € 
De més de 5.000  missatges 93,41 € 
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Ordenança Fiscal número 34. 
 
TAXA PER SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER 
ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS 
 
Es modifica l’article 6è corresponent a la quota tributària, quedant el redactat 
de l’article 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà: a) quan es tracti dels serveis que s'assenyalen 
en els apartats a), b) c) d) i f) de l'article 2n.1 en funció del nombre d'efectius, tant 
personals com materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el temps invertit; i 
b) per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de l'autorització 
per realitzar el transport escolar, prevista a l’apartat e) 
 
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Epígraf 1 Serveis especials   
Per cada policia, funcionari o treballador. Cada hora o fracció 29,70 € 
Tarifa mínima per cada servei 43,04 € 
Per cada vehicle municipal, per cada hora o fracció  50,22 € 
(S'incrementaran les quotes en un 50% en horari: 0,00 Hores a 6,00 Hores AM )  
 
En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents: 
Les quotes s'incrementaran en un 50 per cent quan els serveis  s'efectuïn entre les 
0,00 i les 6,00 hores del dia. 
El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment 
inicial el de la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a 
final el de la seva entrada després d'haver acabat el servei. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35 
 
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA 
 
Es modifica l’article 6è corresponent a la quota tributària, quedant el redactat 
de l’article 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 
a. Quioscos dedicats a la venda de cupons i bitllets de l'ONCE: Per m
any 28,68 € 
b. Quioscos de venda d'altres articles no inclosos anteriorment: Per 
m2 i any 43,04 € 
 
Normes particulars d’aplicació: 
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a)Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als 
1,5 pimers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà 
un recàrrec del 50 per cent en la quantitat fixada en la tarifa. 
b)Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en 
els quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície que ocupa 
estrictament el quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a 
l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris. 
c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementaran un  50  per cent quan en els 
quioscos es comercialitzin articles en règim d’expositors en dipòsit. 
 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment 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. 
 
Pren la paraula el senyor interventor, Toni Calpe Jordà, el qual explica que aquesta 
modificació efecta als impostos i a les taxes. Pel que fa als impostos, n’hi ha un que 
no es toca, el de construccions, instal·lacions i obres. Quant a l’impost de béns 
immobles (IBI) s’augmenta el tipus de gravamen dels béns immobles urbans i de 
les autopistes. En el cas dels immobles urbans, un 2 % i en el de les autopistes, 
aquest gravamen s’equipara als tipus dels immobles urbans. Això vol dir que 
l’augment serà desigual, ja que per una part hi ha l’augment d’aquest tipus de 
gravamen i, per una altra part, hi ha el reajustament de les baixes liquidables, atès 
que aquest any finalitzen els efectes de la revisió cadastral que es va dur a terme a 
partir de l’any 1999. Pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques s’augmenta un 
2,9 %; el dels vehicles s’augmenta un 2,5 %, atès que s’està fregant el topall 
legalment establert quant als tipus de coeficients. Pel que fa a l’impost de 
plusvalua, s’augmenten els coeficients que determinen la base imposable un 2,9 %, 
i el tipus de gravamen també s’augmenta un 2,9 %. Pel que fa a les taxes, hi ha dos 
tipus de taxes, les ocupacions privatives i les taxes per a prestacions de serveis i 
activitats. Les taxes per a ocupacions privatives o aprofitaments especials de 
domini públic local s’augmenten en un 2,9 % en general, amb algunes excepcions, 
com les taules i les cadires que l’augment percentual és més alt. Dins d’aquesta 
ocupació privativa també s’imposa i s’ordena una nova taxa, la tributació de les 
companyies de telefonia mòbil. Pel que fa a les taxes per a la prestació de serveis i 
realització d’activitats, s’augmenten en un 2,9 % les de taxes per a documents 
administratius, cementiri, clavegueram i ensenyaments especials. Dins d’aquesta 
ordenança d’ensenyaments especials s’imposa i s’ordena una nova taxa per a la 
inscripció a les aules de suport, i també les taxes per a les llicències de publicitat 
dinàmica, utilització de publicitat en columnes i l’ordenança per a la vigilància 
especial dins de les vies públiques, així com també es reordenen les taxes per a la 
utilització dels edificis de propietat municipal. Pel que fa a les derogacions, es 
deroga la taxa que es cobrava per al servei de teleassistència i telelalarma. 
 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, portaveu del grup municipal d’UMdC, 
la qual explica que sobre la taxa de la prestació de l’ajut a domicili s’hi hauria de fer 
una rectificació, perquè en aquesta taxa es contempla que es valora la situació 
econòmica dels familiars de la persona que sol·licita aquest ajut. Amb la nova Llei 
de la dependència, aquest factor s’ha eliminat i, per tant, s’hauria de treure 
d’aquesta ordenança. 
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Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que les ordenances fiscals no són altra cosa que els impostos i 
les taxes que es paguen a l’Ajuntament per contribuir al fet que pugui fer els serveis 
necessaris perquè el poble funcioni. Aquesta modificació d’avui es basa 
principalment a posar nous preus que, com s’ha dit, excepte en alguns casos no 
sobrepassa el 2,9 %. Aquesta augment és l’equivalent a l’IPC de Catalunya a 30 de 
setembre. El vot del seu grup municipal serà favorable, ja que consideren que tot 
servei o tota contribució ha d’estar d’acord amb la realitat econòmica del moment. 
No fer-ho perjudicaria molt l’Ajuntament, que es podria veure impotent per complir 
els seus compromisos amb els ciutadans. Aquests dies d’ara fa un any, també 
s’estava debatent aquest mateix tema i ell també va fer la seva intervenció en 
representació del grup dels regidors no adscrits, tres dels quals avui encara hi són, 
amb el grup municipal de CiU. Aleshores, el seu vot també va ser un sí, però va ser 
forçat perquè les ordenances fiscals del 2007 no es van apujar, cosa  que els va 
semblar que era una situació anòmala que només tenia un fi electoralista. El sí 
d’avui és un sí franc i positiu. Els preus s’actualitzen sense que hi hagi grans 
espantades. Tot i això, sí que vol matisar alguna cosa. En primer lloc, vol aclarir 
que agafar com a referència l’IPC de Catalunya no és del tot correcte al seu 
entendre, si el que es pretén és que aquest augment no distorsioni l’economia del 
ciutadà. Cada any els sous dels treballadors s’augmenta d’acord amb l’IPC, però la 
majoria amb l’IPC d’Espanya, les rendes de lloguers d’habitatges i locals, 
s’actualitzen amb l’IPC d’Espanya, les pensions dels jubilats s’augmenten segons 
l’IPC de l’Estat espanyol, que sempre és dues o tres dècimes més baix que el de 
Catalunya. Fa aquest aclariment perquè a molts no els sortiran els comptes. 
Continua la seva intervenció comentant alguna ordenança fiscal. Comenta que l’IBI 
no patirà un augment del 2,9 %, sinó que serà més, perquè cada any s’augmenta el 
cadastre un 10 %. La taxa per a l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires 
considera que s’ha augmentat massa, un 48 %. El seu grup sempre han estat 
partidaris de fer aquests grans augments d’una forma escalonada, perquè aquests 
augments als bars i els restaurants acabaran repercutint al ciutadà. Pel que fa a la 
taxa que ha comentat la senyora Forcano, aquest matí ha estat parlant amb el 
senyor interventor d’aquest tema perquè no ho acabaven de veure clar  i no 
entenien si és que era un error material o realment aquest escalat és així i ha 
quedat desfassat. Considera que aquesta taxa no es pot aprovar tal i com està. 
Això no vol dir, però, que canviaran el seu vot a tot l’acord, però consideren que 
aquesta ordenança s’ha de rectificar. Pel que fa al clavegueram, vol fer ressò del 
malestar dels ciutadans quant a la manera de repercutir aquesta taxa. Considera 
que pensar que tota l’aigua que es consumeix va al clavegueram és errònia, ja que 
l’aigua que es fa servir, per exemple, per regar les plantes no va a parar al 
clavegueram. Comenta que això que ara és un comentari, al llarg de la legislatura 
es convertirà en una reivindicació del seu grup municipal, fent cas de les veus dels 
ciutadans. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la majoria d’ajuntaments de 
Catalunya es regeixen amb l’IPC de Catalunya per elaborar les ordenances fiscals, 
si bé és cert que hi ha una petita diferència de dues o tres dècimes, respecte al de 
l’Estat, que és el que regeix l’augment de les pensions, per exemple. Pel que fa a la 
revisió del cadastre, s’ha de pensar que aquest és l’últim any d’aquesta revisió i, 
per tant, serà l’últim any que es pagarà aquest tant per cent de més en la 
contribució. Pel que fa a les taules i les cadires, està d’acord que és un augment 



Ref: S/iu 
                 

         EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

 
 
 

Carrer Ample, 11 - 08360 Canet de Mar - Barcelona - Tel. 93 794 39 40 - Fax 93 794 12 31 
a/e: canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

50

important, però s’ha de tenir en compte que durant molts anys s’han tributat molt 
baix. S’ha agafat una referència d’alguns ajuntaments del voltant. Pel que fa a la 
taxa comentada per la senyora Forcano, aquest matí han estat estudiant el tema i 
sí que hi ha una necessitat d’adequar-ho a la realitat. Per tant, com que tothom està 
d’acord a esmenar aquesta ordenança, demana al senyor interventor que ho faci. 
Per últim, pel que fa al clavegueram, fins fa dos anys anava regit per l’IBI, però com 
que hi ha zones de Canet que no tenen clavegueram hi havia confusions 
importants. Van assessorar-se amb d’altres poblacions i van veure que un dels 
procediments més habituals era relacionar-ho amb el consum d’aigua. Potser no és 
el procediment més just, però és el més utilitzat. 
 
2.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE FORMALITZACIÓ D’UN PRÉSTEC 
HIPOTECARI PER PART DE L’HOSPITAL RESIDÈNCIA GUILLEM MAS 
 
Atès que l’Hospital residència Guillem Mas de Canet de Mar ha de dur a terme 
unes obres de reforma de la façana i d’accés a l’edifici. 
 
Atès que per dur a terme aquestes obres, l’Hospital residència ha de sol·licitar un 
préstec hipotecari amb l’entitat Caixa Catalunya per un import de 500.000 euros, 
préstec que es farà amb les condicions que estimi convenients el patronat de 
l’Hospital residència Guillem Mas. 
 
Atès que com a garantia d’aquest préstec hipotecari es compta amb la finca 
registral número 5.754 de Canet de Mar situada al carrer Vall, 69, seu de la mateixa 
residència. 
 
Vist l’article 10.2.e) dels estatuts de l’Hospital residència Guillem Mas que estableix 
que el patronat té la funció d’adquirir, posseir i alienar béns de totes classes, i 
també contraure obligacions, i exercir accions amb la prèvia autorització de 
l’Ajuntament i, si és el cas, del Protectorat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que n’integren el nombre de dret: 
 
PRIMER.- Autoritzar l’acord de formalització d’un préstec hipotecari per part de 
l’Hospital residència Guillem Mas de Canet de Mar amb l’entitat Caixa Catalunya 
per un import de 500.000 euros, préstec que es farà amb les condicions que estimi 
convenients el patronat de l’Hospital residència Guillem Mas, perquè es puguin dur 
a terme les obres de reforma de la façana i d’accés a l’edifici d’aquesta residència. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a tots els interessats a tots els efectes. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquestes obres estaven 
previstes des de fa dos o tres anys i que s’han retardat fins ara perquè hi va haver 
el malaurat episodi dels ancoratges que es van trencar. Tothom sap que l’Hospital 
residència és un patronat sense ànim de lucre i, a conseqüència d’això, quan ha de 
fer unes obres d’aquestes característiques, no compta amb un actiu monetari 
important i no hi pot fer front. L’única manera de poder tirar-les endavant és fer un 
crèdit hipotecari donant com a aval el patrimoni que té. Per raons estatutàries i 
fundacionals, aquest acord ha de ser ratificat pel Ple. 
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Pren la paraula la senyora Núria Roqué Toro, regidora del grup municipal de CiU, la 
qual explica que hi votaran a favor perquè les obres de la façana i d’accés a l’edifici 
ja s’han iniciat i perquè la institució es mereix aquestes millores. També quedar clar 
que el patronat de l’hospital té plena potestat en el sentit de contraure aquest tipus 
de compromís, però tot i així s’han plantejat un parell d’incògnites. En primer lloc, 
demanen quines són les condicions del préstec hipotecari i, en segon lloc, quina 
previsió té el patronat per fer front i retornar aquest crèdit, donada la mala salut a 
nivell econòmic de la qual sempre s’han queixat els responsables del centre. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, tal i com indica el dictamen, 
el Ple només ratifica un acord que ha pres el Patronat de l’hospital. Per tant, les 
qüestions contractuals del préstec hipotecari no les recorda en aquest moment, tot i 
que li pot facilitar la informació més endavant. Quan es va plantejar aquest tema, el 
Patronat era conscient de les seves possibilitats econòmiques i es va fer de tal 
manera que no suposés un problema massa gran per al centre. 
 
I essent les 21.08 hores s’aixeca la sessió del Ple de tot el que jo com a secretari 
certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat      Joaquim Mas Rius 
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