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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 30 D’OCTUBRE DE 2008 

 
Caràcter: extraordinari urgent 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 21.00 hores 
Lloc: Sala de plens 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde 
 

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 
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 
Mercè Pallarolas Fabré 
Pere Serra Colomer 

 
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 
Antoni Isarn Flores 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel·lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor Antoni 
Calpe Jordà, interventor de la corporació. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Ratificació de la urgència de la convocatòria 
2) Acord de modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Exercici 2009 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió del Ple, indicant que el regidor delegat d’Esports, 
el senyor Antoni Isarn Flores, excusa l’assistència a aquesta sessió per raons 
laborals. 
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1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
El senyor alcalde explica que s’ha hagut de convocar de manera urgent aquesta 
sessió perquè els calia saber una dada per acabar d’enllestir l’assumpte que es 
porta a consideració del Ple i no la van aconseguir fins que ja s’havia exhaurit el 
temps per fer la convocatòria formal de la sessió. Així, doncs, dóna pas a la 
ratificació d’aquesta urgència, la qual s’aprova per unanimitat dels setze 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS LOCALS. EXERCICI 2009.  
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 
02/2004, de 5 de març (endavant TRLRHL) 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 (endavant LGT) 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 LGT i l’article 12 del 
TRLRHL 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.  
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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 
dictamen de la  Comissió Assessora, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati 
Forcano Isern, Òscar Figuerola Bernal, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana 
Grau, Rafel Dulsat Ortiz, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares i 
Marisol Pacheco Martos, i set abstencions dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Núria Roqué Toro, Jesús Marín 
Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Pere Serra 
Colomer: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2009 i següents la 
modificació de les ordenances  de les Ordenances i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen (Annex 1): 

 
- OF núm. 1 Impost sobre béns immobles  
- OF núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques 
- OF núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- OF núm. 4 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 

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

pública  
- OF núm. 7  Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a 

favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès 
general. 

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

- OF núm. 20 Taxa per la prestació de serveis urbanístics 
- OF núm. 21 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 

l’administració municipal en les activitats i instal.lacions. 
- OF núm. 29 Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids 

urbans 
- OF núm. 31 Taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments especials 

en establiments municipals. 
 
SEGON.- Imposar i ordenar les taxes per prestació de serveis i/o la realització 
d’activitats de competència local que tot seguit esmenten (annex 2): 
 

1. O.F. núm 38 reguladora de la taxa per l’ entrada de materials a la 
deixalleria municipal  

 
TERCER.- Derogar les ordenances que tot seguit s’esmenten, atesa la de les 
taxes que regulen en l’ordenança fiscal núm 6: 
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o Ordenança fiscal núm 8 reguladora de la taxa per l’obertura de sondatge o 
rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment de les voreres. 

 
o Ordenança fiscal núm 9 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 

públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal.lacions anàlogues. 

 
o Ordenança fiscal núm 10 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

 
o Ordenança fiscal núm 11 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 

públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 

o Ordenança fiscal núm 13 reguladora de la 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. 

 
o Ordenança fiscal núm 14 reguladora de la taxa per utilització de casetes i llocs 

de venda al mercat municipal 
 

o Ordenança fiscal núm 19 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de la 
platja durant la temporada estival. 

 
o Ordenança fiscal núm 35 reguladora de la taxa per la instal.lació de quioscos 

en la via pública. 
 
QUART.- 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 TRLRHL, 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. 
 
CINQUÈ.- 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. 
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ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2009 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ELS BÉNS 
IMMOBLES. 
 
ModificaR l’article 7 amb el redactat que tot seguit s’espefica: 
 
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 l’1,03 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,798 per cent quan es tracti de béns rústics.  

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà  1,05 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.  

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

Modificar l’article 9.3 amb el redactat que tot seguit s’especifica: 
 
Article 9è. Coeficients de situació 
 
1. 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 ..... 

1) Coeficient 
aplicable 

1,400  1,285 --- --- --- ..... 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Modificar l’article 6 amb el redactat que tot seguit s’especifica: 
 
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 
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Hisendes Locals, s’incrementaran per aplicació sobre les mateixes dels següents 
coeficients: 

 
Turismes
Fins a 11,99  cavalls fiscals  .......   1,975  
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..................................  1,975 
 
D’altres vehicles:  
- Ciclomotors................................................... 1,975 
- Motocicletes fins a 125 cc.................................1.975 
- Motocicletes de més 125 fins a 250 cc............... 1,975 
- Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc............1,999 
- Motocicletes de més de 500 fins 1.000 cc............1,999 
- Motocicletes de 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: 
 
POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES   
Turismes       
Turismes de menys 8 cavalls fiscals 24,93 € 
De 8 a 11,99 cavalls fiscals 67,31€ 
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 164,53€ 
De 21 a 50 places 234,33€ 
De més de50 places 292,92€ 
Camions  
De menys de 1.000 quilograms de càrrega 
útil 83,51 € 
De 1.000 a 2.999 Quilog. C.U. 164,53€ 
De més de 2.900 a 9.999 Quilog. C.U 234,33€ 
De més de 9.999 Quilogr. C.U. 292,92€ 
Tractors  
De menys de 16 cavalls fiscals 34,90€ 
De 16 a 25 cavalls fiscals 54,95€ 
De més de 25 cavalls fiscals 164,53€ 
Remolcs i semiremolcs arrossegats per  
vehicles de tracció mecànica  
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De menys de 1.000 quilograms de càrrega 
útil 34,90€ 
De 1.000 a 2.999 Quilograms de càrrega útil 54,85€ 
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 164,53€ 
D'altres vehicles  
Ciclomotors 8,73€ 
Motocicletes fins a 125 cc. 8,73€ 
Motocicletes més de 125 fins a 250 cc 14,95€ 
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,28€ 
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 
cc 60,54€ 
Motocicletes de mes de 1.000 cc 121,08€ 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 
disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de 
desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la 
regla 3ª. de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes 
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 4 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Modificar l’article 7 amb el redactat que tot seguit s’especifica: 
 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
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 
l'acreditament 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, 3,50 
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, 2,99 
d)Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
vint anys, 2,99 

 
2.- La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de  28,92 per cent. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 6 REGULADORA DE LES TAXES PER OCUPACIÓ 
DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Aprovar l’ordenança fiscal número 6 amb el redactat que tot seguit s’especifica 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
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A l’empara del previst als articles 57 i 20.1. i 3, 20.3.a), 20.3.b), 20.3.c), 20.3.e), 
20.3.d), 20.3.e), 20.3.i), 20.3.j), 20.3.k), 20.3.o), 20.3.p), 20.3.r) i 20.3.t) del RDL 
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text 
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada, 
utilització privativa i/o aprofitament especial del domini públic local. de la via pública 
que s’aplicarà en els supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic enumerats a l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic local que deriva de les següents ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública  
 

a) Extracció d’arena i altres materials de construcció, a l’empara del previst a 
l’article 20.3.a) de la TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa 
setena de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

b) Construcció en terrenys d’ús públic local de pous de neu, o cisternes on es 
recullin les aigües pluvials, a l’empara del previst a l’article 20.3.b) de la 
TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa vuitena de l’article 6 
d’aquesta Ordenança 

c) Balnearis i altres aprofitaments d’aigua, que no consisteixin en l’ús comú de les 
públiques, a l’empara del previst a l’article 20.3.c) de la TRLRHL. Les quanties 
de la taxa s’estableixen a la tarifa sisena de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

d) Abocament i desguàs de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys 
d’ús públic local, a l’empara del previst a l’article 20.3.d) de la TRLRHL. Les 
quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa novena de l’article 6 d’aquesta 
Ordenança  

e) Ocupació del subsòl de terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a 
l’article 20.3.e) de la TRLRHL. Les quanties de la taxa, s’estableixen a les 
tarifes primera i quinzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

f) Instal·lació de reixes de pisos, lluernaris, respiradors, portes d’entrada, boques 
de càrrega o elements anàlegs que ocupin el sòl o subsòl de tota classe de 
vies públiques locals, per a donar llums, ventilació, accés de persones o 
entrada d’articles a soterranis o semisoterranis, a l’empara del previst a l’article 
20.3 i) de la TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa onzena 
de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

g) Ocupació del vol de tota classe de vies públiques locals amb elements 
constructius tancats, terrasses, miradors, balcons, marquesines, tendals, 
paravents i altres instal·lacions semblants, voladisses sobre la via pública o que 
sobresurtin de la línia de façana, a l’empara del previst a l’article 20.3.j) de la 
TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa dotzena de l’article 6 
d’aquesta Ordenança 

h) Tirats, canonades i galeries per a les conduccions d’energia elèctrica, aigua, 
gas o qualsevol altre fluid inclosos els pals per a línies, cables, entom, caixes 
d’amarrament, de distribució o de registre, transformadors, riels, bàscules, 
aparells per a venda automàtica i altres anàlegs que s’estableixin sobre vies 
públiques o altres terrenys de domini públic local o volin sobre els mateixos, a 
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l’empara del previst a l’article 20.3. k) de la TRLRHL. Les quanties de la taxa 
s’estableixen a les tarifes primera i tercera de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

i) Rodatge i arrossegament de vehicles que no es trobin gravats per l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica, a l’empara del previst a l’article 20.3.o) de 
la TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa tretzena de l’article 
6 d’aquesta Ordenança 

j) Trànsit de bestiar sobre vies públiques o terrenys de domini públic local, a 
l’empara del previst a l’article 20.3.p) de la TRLRHL. Les quanties de la taxa 
s’estableixen a la tarifa catorzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

k) Dipòsits i aparells distribuïdors de combustible i, en general, de qualsevol 
article o mercaderia, en terrenys d’ús públic local, a l’empara del previst a 
l’article 20.3.r) de la TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a les tarifes 
tercera, quarta i quinzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

l) Construcció en carreteres, camins i demés vies públiques locals de proteccions 
i passadissos sobre cunetes i en terraplens per a vehicles de qualsevol classe, 
així com per al pas del bestiar, a l’empara del previst a l’article 20.3.t) de la 
TRLRHL. Les quanties de la taxa s’estableixen a la tarifa desena de l’article 6 
d’aquesta Ordenança. 

m) Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de 
caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials  i 
altres instal·lacions anàlogues com són els aparells per la venda automàtica de 
qualsevol article, instal·lat a la façana o ocupant les voreres i les vies públiques 
amb cabines fotogràfiques, bàscules, etc. Les quanties de la taxa s’estableixen a 
la tarifa quinzena de l’article 6 d’aquesta Ordenança 

n) L’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda del 
paviment o de les voreres en la via pública. 

o) L’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a 
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

p) Ocupació de terrenys amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
q) Instal.lacio de quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 

atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries al carrer i ambulants, i 
rodatge cinematogràfic. 

r) Casetes i llocs de venda al mercat municipal. 
s) Ocupació dels terrenys de la platja durant la temporada. 

 
Article 3r. Subjectes passius 
 

1. Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.4. de la Llei General Tributària, a favor de les quals 
s’atorguin les llicències d’ocupació, o els que es beneficiïn de l’aprofitament, si 
és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 

 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de 

cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en 
territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública 

 
3. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les 

voreres,tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les 
finques o locals a que donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui 
podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris. 
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Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tal en la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals 
 
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials 
necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a 
altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
1. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
2. Gaudiran d’exempció en aquesta taxa els canvis de rètols motivats per la 
catalanització del seu missatge, sempre que el rètol nou reuneixi característiques 
idèntiques que el substituït. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes en els annexos 
d’aquesta ordenança  
 
Article 7è. Acreditament 
 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de 
la llicència, si la mateixa fou sol·licitada. 

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

la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de les 
ocupacions del domini públic local regulades a l ’article anterior. 

 
3. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta 

Ordenança sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el 
moment  de l’inici d’aquest aprofitament. 

 
4. Quan per a la instal.lació de quioscos en la via pública s’atorgui concessió 

administrativa, l’import de la taxa s’acreditarà en el moment en que s’atorgui 
l’esmentada concessió. 

 
Article 8è. Període impositiu 
 

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal que autoritzi 
l’ocupació o aprofitament de la via pública. 
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2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 
l’acreditament 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 utilització privativa o aprofitament especial 

 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’article 11.5 de l’Ordenança 

General. 
 

4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al 
subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 

 
Article 9è. Normes de gestió aplicable a l’ocupació de terrenys de la platja durant 
la temporada estival. 
 
1. Les quantitats exigibles d’acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament  
sol·licitat o realitzat i seran reduïbles per període de temporada estival. 
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments regulats en 
aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, realitzat 
el dipòsit a que fa referència l’article 7.2 i formular declaració on hi consti la superfície 
de l’aprofitament i els elements que s’instal·laran. A més haurà d’adjuntar un plànol 
detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació dins de la platja. 
3. Els serveis tècnics d’aquest municipi comprovaran i investigaran les declaracions 
formulades pels interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben 
diferències amb les peticions de llicències. Si n’hi havia, aquestes es notificaran als 
interessats i es giraran, si es el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
Les autoritzacions es concediran quan els interessats hagin arreglat les diferències i, si 
s’escau, quan hagin realitzat els ingressos complementaries corresponents. 
4. En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar a aquest 
municipi la devolució de l’import ingressat. 
5. No es consentirà l’ocupació de terrenys de la platja fins que s’hagi abonat el dipòsit  
previ a que es refereix l’article 7.2 fins que els interessats no hagin obtingut la llicència 
corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la 
llicència sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que 
s’escaiguin. 
6. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a 
tercers. L’incompliment d’aquest precepte provocarà l’anul·lació de la llicència. 
 
Article 10è. Règim de declaració i d’ingrés  
 

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. 
 

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització 
privativa o aprofitament especial es presentarà degudament complimentat 
l’imprès d’autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se en el 
Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el 
funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar 
el deute.  
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3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats 
en el propi abonaré. 

 
4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb 

els que realment han determinat la magnitud de la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració 
complementària en el termini d’un mes comptat des de la data en què es 
coneix la variació. 

 
5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 

pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la 
finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte 
passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària 
col·laboradora. No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat 
no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per 
l’Ajuntament en el seu calendari fiscal. 

 
6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en 

aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del 
període de pagament voluntari. 

 
Article 11è. Notificacions de les taxes 
 

1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis 
exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt 
amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es 
notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, pel període d’un mes comptat des de l’inici del 
període de cobrament. 

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

Oficial de la Província. 
 
Article 12è. Infraccions i sancions 
 

1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que 
disposen els articles 48 a 50 de l’Ordenança General. 

 
Article 13è. Gestió per delegació 
 
1.Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes 
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General 
de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 
locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que 
han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el 30 d’octubre de 2008,  regirà des del dia 1 de gener de 2009 i es mantindrà vigent 
fins la seva modificació o derogació expressa.  
 
 
 
ANNEX 1. TAXES PER L’OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA 
PÚBLICA 
 
 
1.1 TARIFA PRIMERA: SUBSÒL Euros 
TRANSFORMADORS INSTAL.LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA 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 

206,94556€ 
CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ FINS A 4 CONDUCTORS I 
SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTS DE TENSIÓ 

 

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€ 
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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€ 
OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB ALTRES 
CONSTRUCCIONS O INSTAL.LACIONS 

 

                   - Pagaran per m3 i any 
0,82690€ 

TARIFA SEGONA. SÒL I VOL  
TRANSFORMADORS INSTAL.LATS A LA VIA PÚBLICA 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 AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE 
PASSAR 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€ 
-           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 
PROTECCIÓ 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 
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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€ 
BÀSCULA 
-          Per cada pesada a les bàscules petites 

0,18485€ 
-          Fins a tres tones de límit 

2,36607€ 
- De més de 3 tones fins a 10 runes 

3,54911€ 
-          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. 

6,82914€ 
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€ 
-          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 
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2,04790€ 
-          Rètols-bandera, per cada m2 o fracció a l’any 

0,85469€ 
-          Aparells sortints per crear temperatura diferent de la de l’ambient per aparell i 
any. 12,39518€ 
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, per l’autorització i per senyal 96,03657€
TARIFA TERCERA. CAIXES 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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ANNEX 2. 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 
 
 
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€ 
 
 
ANNEX 3. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
 
TARIFA PRIMERA- 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 SEGONA.- 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 € 
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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  

40,00 €
Normes particulars de gestió. El termini màxim d’ús del senyal serà de 
30 dies. Transcorregut aquest termini sense que es retornin els senyals la 
fiança serà executada per l’ajuntament. 
3) reserva d’espai públic d’estacionament, per metre lineal i dia        2,13 € 
Normes particulars de gestió- 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 SAÚC, 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:  
        -  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. 
 
 
ANNEX 4. 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 
 
 
TARIFA PRIMERA.-  ENTRADA DE VEHICLES EN EDIFICIS 
PARTICULARS 

 

 - Per entrada individual, fins a 3 places 52,56€
 - 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 i el seu manteniment 

10,67€/metre 
a l’any
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ANNEX 5. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I 
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
Tarifa 1.- Ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, 
tendals, para-sols i altres objectes anàlegs. Euros 
-   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 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. 
 
ANNEX 6. 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 
 
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.          22,49€  
Per atraccions de 10 a 50 m2. Per 15 dies.          12,49€  
Per atraccions de 50 a 150 m2. Per 15 dies.             9,99€  
Per atraccions de més de 150 m2. Per 15 dies.            6,25€  
Apartat segon. Circs  
Instal·lacions de circs i altres espectacles similiars. Preu dia          93,70€  
Fiança per respondre de danys en instal·lacions municipals        643,43€  
 
Apartat tercer. Parades, venda al carrer i ambulant en   
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general 
1. Per cada metre quadrat. Diari             7,51€  
2. Per cada metre quadrat. Mensual          52,48€  
3.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Diari          11,24€  
4.- Per cada carro de gelats, caramels. Etc. Mensual          59,97€  
5.- Per cada enllustrador, emolets, etc. Diari            7,51€  
6.- Per cada enllustrador, emolets, etc. Mensual          44,98€  
7. Per cada fotògraf ambulant. Diari          13,72€  
8. Per cada fotògraf ambulant. Mensual          89,96€  
9. Xurreries i silimars. Diari            7,51€  
10. Xurreries i similars. Mensual          59,97€  
11. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no 
especificada. Diari            7,29€  
12. Qualsevol altre tipus de venda ambulant no 
especificada. Mensual          58,28€  
13. Per ocupació via pública, parc, jardins o locals 
municipals per rodatge de spots publicitaris, vídeos i 
pel·lícules. Per dia i/o fracció i emplaçament 557,19€ 
14. Idem per seccions fotogràfiques en carrers, parcs, 
jardins o locals municipals amb caràcter professional o 
publicitari: Per dia i/o fracció 185,74€ 
 
 
ANNEX 7. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE CASETES I LLOCS DE VENDA AL 
MERCAT  MUNICIPAL 
 
 
Epígraf 1.- Casetes i llocs venda al mercat 
municipal  
1. Per cada caseta senzilla de venda        24,07 € 
2. Per cada caseta doble de venda        35,90 € 
3. Per cada parada senzilla de venda de peix        31,76 € 
4. Per cada parada doble de venda de peix        47,54 € 
5. Per cada parada senzilla de venda de fruita i 
verdura        15,96 € 
6. Per cada parada doble de venda de fruita i 
verdura        23,89 € 
7. Per cada parada angular     23,89 € 
8. Per cada parada senzilla de caràcter eventual, 
E/dia          2,65 € 
Mòdul 1,76 € 
Magatzem 8,99 € 
Epígraf 2.- Mercat  ambulant  62,41€/lineal 
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ANNEX 8. 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 € 
 
ANNEX 9. TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS A LA VIA PÚBLICA 
 
a. Quioscos dedicats a la venda de cupons i bitllets de l'ONCE: Per m2
any 28,68 € 
b. Quioscos de venda d'altres articles no inclosos anteriorment: Per m2 i 
any 43,04 € 
 
Normes particulars d’aplicació: 
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. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 7 REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL.  
 
Modificar l’article 5 que queda amb el següent redactat 
 
Article 5. Serveis de telefonia mobil-base imposable i quota tributària 
 
1. 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 
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utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fòrmules 
següents de càlcul. 
 
a) Base imponible 
 
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic 
pel servei de telefonia mòbil es calcula: 
 
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 
 
Essent: 
 
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades 
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2009 és de 66,7 
euros/any. 
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 5.859 
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2008: 13.181 
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009 és 
de 279,5 euros/any. 
 
b) Quota bàsica
 
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imponible. 
 
QB= 1,4% s/ 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 2009 és de 54.470 euros.  
 
c) Imputació per operador
 
Per a 2009 els valors de CE per cada operador són els següents: 
 

 CE 
Movistar 49,06% 
Vodafone 33,51% 
Orange 16,67% 
Yoigo 0,23% 
Euskatel 0,34% 

 
Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de 
l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) 
d’aquest article.  
 



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:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.org 

23

A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran  provar davant 
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior al de meritació 
de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran 
aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 12 REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
 
Aprovar la modificació de l’annex de tarifes amb el següent redactat 
 
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.................................................................. 25,49€

2.- Fiança pel lloguer del pavelló 195,38 €
3. Pel consum elèctric –il·luminació- del rocódrom  municipal: 1,045€/h
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 20 REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS 
URBANÍSTICS. 
 
Es modifiquen les tarifes dels epígrats 2 i 3 de l’annex en el sentit de suprimir la taxa 
per pròrroga de llicències d’obres i segregacions i la taxa per pròrroga en llicències 
d’activitats i instal.lacions, quedant el següent redactat: 
 
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   
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 verificacins 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€ 
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c) Moviments de terres: Que no siguin de preparació del solar, 
abonar 0,10459247731€ (17,40Pta.) per m3 amb un mínim de 
41,78€.    
2.3 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 

2.6  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, la qual es retornarà en el moment de l’obtenció 
de la llicència de primera ocupació.   
      
Epígraf 3. Llicències d'activitats i 
instal·lacions.     
3.1  Per a les activitats a que fa referència l'apartat c) de l'article 2n. s'aplicaran les tarifes 
establertes a l'ordenança fiscal núm. 8. 
3.2  Les taxes exigibles per cadascuna de les visites de comprovació per a la posta en marxa i 
pels canvis de  
titularitat de les activitats i instal·lacions, s'obtindrà com a producte de la superfície  
dels locals pel mòdul de .......Euros/m2. 

 
0,75€/m2 

3.4  La quota per la caducitat, desestimen o renúncia d'una llicència sol·licitada i en tràmit, 
correspondrà al 50% de la quota exigible en cas de que es concedís la llicència. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN 
LES ACTIVITATS I INSTAL.LACIONS. 
 
Modificar l’article 6è amb el següent redactat: 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 EUROS 
1. Procediment de Certificació de compatibilitat de l'activitat / instal.lació 
amb el planejament urbanístic             70,20 € 
2. Procediment de llicència municipal de les activitats /instal.lacions 
amb incidència sobre el medi   
ambient i/o les persones :  
    - Fins a 100 m2          969,99 € 
    - Entre 101 i 500 m2        1.435,84 € 
    - Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés   414,79 € 
3. Procediment de llicència municipal de les activitats / instal.lacions 
innòcues:  
    - Establiments de superfície fins a 50 m2           408,42 € 
    - Entre 51 i 100 m2           587,10 € 
    - Per cada 100 m2 o fracció d'excés             75,56 € 



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:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.org 

25

4. Procediment de control periòdic de les activitats / instal.lacions amb 
incidència sobre el medi ambient  
i/o les persones: 
    - Fins a 100 m2           197,83 € 
    - Entre 101 i 500 m2           287,17 € 
    - Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d'excés             82,96 € 
5. Procediment per al canvi de nom de les activitats / instal.lacions amb 
incidència sobre el medi ambient 
i/o les persones             28,72 €
6. Procediment per al canvi de nom de les activitats / instal.lacions 
innòcues 28,72 €
7. Les llicències d'obertura com són la venda d'articles de pirotècnica, 
per cada període, que no  
excedirà de 3 mesos consecutius durant el mateix any           427,56 € 
8. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus A           319,08 € 
9. Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus B           287,17 € 
10. Procediment de revisió del permís municipal ambiental            314,64 € 
11. Garatges o pàrquins : 
                                         Garatge fins a 20 places o 400 m2 317,23 €
                                         Garatge fins a 21 a 50 places. 517,93 €
                                         Garatge de més de 51 places 809,27 €
12. Expedients per adequació a la LIIA 
                                             Annex I 336,00€
                                             Annex II Tipus A 280,00€
                                                            Tipus B 257,59 €
                                             Annex III 168,00 €
13. Expedients de legalització d’una activitat. 
Per la legalització d’una activitat que no disposi del corresponent 
permís o llicència municipal s’aplicarà sobre la tarifa base fixada per 
cada tipus d’activitat una penalització o recàrrec del 50% sobre la tarifa 
abans esmentada. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 29 REGULADORA LA TAXA PER LA RECOLLIDA, 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 
Modificar l’article 5 per inclusió de les bonificacios per ús de la deixalleria 
    
Article 5. Beneficis fiscals 
 
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats 
pobres per precepte legal, que estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a 
pobres de solemnitat o que obtinguin  uns ingressos anuals inferiors al salari mínim 
interprofessional. 
 
Gaudiran d’una exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen el salari mínim interprofessional. 



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:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.org 

26

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. 
 
3. Vist l’informe de Serveis Socials, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del 
benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat. 
 
4. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat 
 
5. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
6. En l’exercici de la seva activitat de foment, l’ajuntament atorgarà bonificació del 5% 
en la taxa d’escombraries domiciliàries per a tots els subjectes passius que utilitzin el 
servei de deixalleria o minideixalleria un mínim de 12 vegades l’any per lliurar els 
residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que es poden lliurar al carrer (paper, 
cartró, envasos i vidre). Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i 
habitatge.  
 
7. El subjecte passiu haurà de complir amb el sistema de control que l’ajuntament 
estableixi. En un primer moment el sistema de control serà el lliurament dels albarans 
d’entrada per part del subjecte passiu a l’ajuntament entre els dies 1 i 15 de gener de 
l’any següent referent a l’entrades de material a la deixalleria efectuats l’any anterior. 
En cas que previ informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels 
residus, no s’aplicarà la bonificació.   
 
8. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 
bonificacions a favor de les persones que hagin acreditat l’ús de la deixalleria d’acord 
amb l’establert en els paràgrafs anteriors i es comunicarà a l’oficina de recaptació per 
a l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. 
 
Modificar l’article 6 sobre quotes tributàries dels habitatges. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local 
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

Habitatges  Categoria de carrer 
única 

Per cada habitatge: S’entén per habitatge el que es destina a 
domicili particular de caràcter familiar 

124,36 € 

 
Modificar l’article 9.3  repecte als criteris de dipòsit del material selectiu: 
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hosteleria, els bars, els mercats, les 
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oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la 
llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.  
Concretament tenen la definició de residus comercials assimilables pel servei de 
recollida domiciliari aquells que compleixin unes característiques i condicions de 
lliurament que el facin assemblar-se al residu domèstic tant en quantitat com en 
tipologia i, sobretot, ha de garantir que la seva recollida no genera uns costos 
excessivament superiors a la quantitat que es cobra mitjançant la taxa. Les 
característiques del residu i de les condicions de lliurament han de ser:  
 

 Acomplir el punt 3 de l’art. 23 de la Llei 15/2003, que obliga a “lliurar els residus 
en condicions adequades de separació per materials”. 
 Assumir, com a generador individual, els objectius de valorització que planteja 

el PROGREMIC en termes generals. 
 Disposar la totalitat del residu selectiu a la porta de l’establiment el dia i l’hora 

que determini l’ajuntament, duent-lo a la deixalleria municipal o dipositant-lo 
segons indicacions expresses de l’ajuntament. 
 Generar una quantitat de rebuig assimilable a la domèstica. 
 Respectar els horaris de disposició de la brossa domèstica, de 20:00 a 22:00 o 

acomplir amb els que expressament s’indiquin per part de l’Ajuntament. 
 En tot cas, l’informe dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament serà qui emetrà un 

informe sobre aquesta condició del residu. Aquest informe es podrà elaborar a 
sol·licitud del titular de l’activitat o bé es pot elaborar d’ofici. 

 
Concretament, tenen la definició de residus comercials no assimilables pel servei de 
recollida domiciliari els residus comercials que no compleixin les característiques 
anteriors. 
 
Establir un article que tracti la coincidència d’activitat comercial i habitatge:  
 
Article 12. Coincidència d’activitat comercial i d’habitatge. 
 
Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i la 
d’habitatge, correspondrà tributar per la primera. A qui correspon valorar que l’activitat 
econòmica no genera residus de forma important és a l’àrea de medi ambient de 
l’ajuntament de Canet de Mar, prèvia comunicació per part de l’Oficina de Recaptació 
del llistat d’activitats exemptes de pagar la quota d’habitatge. No correspon a aquest 
punt qualsevol activitat oberta al públic o que l’ocupació de la seva activitat ocupi el 
50% de la superfície de l’habitatge. 
 
Modificar l’article 13 en referència a les quotes tributàries de les deixalles comercials: 
 
Article 13. 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: 
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ACTIVITATS COMERCIALS 
a. Bar, restaurant, cafeteria, taverna, cases de menjar, etc. (per m2) 6,13 €
b. Hotels, residències  establim., d'allotjament públics i similars (per 
llit) 10,09 €
c. Residències de la tercera edat 10,09 €
d Hostals i pensions (per llit) 8,59 €
e Càmpings (per plaça) 21,82 €
e. Garatges, tallers, fàbriques, segons obrers 
fins a 10 obrers 218,42 €
d'11 a 25 obrers 325,55 €
A partir de 26 obrers 486,98€
f. Cinemes, sales de festa i similars 165,06 €
g. Comerços i similars fins a 150 m2. 173,15 €
Comerços de més de 150 m2. 200,00€
h. Supermercat per m2 2,25 €
i. Bancs i Caixes d'Estalvis 293,09 €
j. Perruqueries 165,93 €
k. Cases de colònies i similars per llit 8,18 €
m. Entitats associatives, escoles, acadèmies, institut 
d’ensenyament secundari i d’altres centres d’ensenyament.  
- Fins a 250 m2      120,44 €
- De 251 a 500 m2   173,78 €
- De 501 a 1000 m2    211,04 €
- Més de 1.000 m2       280,53 €
Llars d’infants  
- Fins a 250 m2      120,44 €
- De 251 a 500 m2   173,78 €
- De 501 a 1000 m2    211,04 €
- Més de 1.000 m2       280,53 €
Benzineres 325,55€
Finques a més de 500 m de distància del nucli urbà 174,61€
Altres activitats 157,95 €
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 31 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS D’ENSENYAMENT ESPECIAL EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.  
 
Modificar l’article 6è de l’ordenança referent a la quota tributària amb el següent 
redactat: 
 
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 12,54 €
Assignatures 7,32 €
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quadrimestrals 
Aula de suport i millora a l’aprenentatge  
Taxa curs escolar 12,54 €
Taxa incorporacions quadrimestrals     7,32 €
 
Descomptes  
2 germans  18,81 € (14,63 € si és durant un quadrimestre) 
3 germans 20,90 € (14,63 € si és durant un quadrimestre) 
 
ANNEX 2 SOBRE IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ ORDENANCES FISCALS 
 
Imposar i ordenar la taxa per entrada de materials a la deixalleria amb el següent 
redactat: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM 38 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE 
MATERIALS A LA DEIXALLERIA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i  de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal l’Ajuntament estableix les 
taxes  pels serveis d’entrada de material a la deixalleria, que es regiran per la present 
Ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’entrada de residus a la deixalleria municipal 
per part d’usuaris comercials, el tractament dels quals suposa un cost de tractament o 
de transport per a l’ajuntament.  
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1.Són subjectes passius de la taxa per l’entrada de residus a la deixalleria municipal, 
en concepte de contribuents,  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària, que siguin titulars d’oficines, 
comerços, serveis o empreses que en l’exercici de la seva activitat facin ús d’aquest 
servei i siguin generadors de residus comercials segons la Llei 15/2003 de modificació 
de la Llei 6/1993, reguladora de residus. 
 
2.El criteri per diferenciar els particulars dels altres usuaris subjectes a aquesta taxa és 
l’entrada del tipus de vehicle. S’entén per particulars les persones que duguin els 
residus en turismes (llevat que es demostri el contrari). Els conductors de furgonetes 
fins a 3.500 kg que al.leguin la condició de particulars hauran d’ensenyar la 
documentació del cotxe i demostrar que és d’ús particular. 
 
3.En tot cas, els usuaris de turismes que portin materials d’un mateix tipus en una 
quantitat superior a 500 kg, en un interval d’una setmana, els serà aplicable el mateix 
règim tarifari que als procedents de comerços, oficines o serveis.  
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Article 4. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 
tal a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
No s’estableixen beneficis fiscals en l’ordenació d’aquesta taxa. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa segons les tarifes següents: 
 
1.1. Voluminosos 70 €/Tn
1.2. Rebuig 70 €/Tn
1.3. Esporga 30 €/Tn
1.4. Runa 15 €/Tn
1.5. Pneumàtics                                                                                   160 €/Tn.
1.6. Residus d’aparells elèctrics i electrònics 20 €/tn.
 
2. Quan els residus entregats a la deixalleria tinguin un pes inferior a l’establert en el 
quadre de tarifes, aquestes es quantificaran proporcionalment a l’esmentat pes. 
 
3. Els pneumàtics i els residus d’aparells elèctrics i electrònics s’entraran de forma 
gratuita a la deixalleria, sempre i quan el SIG corresponent encarregat de la recollida 
gratuïta en garanteixi la recollida amb celeritat i amb condicions. En cas de problemes 
ocasionats per aquest SIG i la impossibilitat d’emmagatzemar aquests residus, 
l’ajuntament es veurà obligat a retirar-los i per això n’haurà de cobrar la corresponent 
taxa si el taller segueix portant aquest residu. L’àrea de medi ambient de l’ajuntament 
de Canet de Mar informarà adequadament des de la deixalleria de Canet. 
 
Article 7. Acreditament 
 
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, quan el 
subjecte passiu entri els residus a la deixalleria municipal. 
  
Article 8. Règim de declaració i ingrés 
 
La taxa s’autoliquidarà i pagarà en la deixalleria municipal en el moment del seu 
acreditament. Dins el deu primers dies naturals de cada mes la persona responsable 
de la deixalleria entregarà a la tresoreria municipal, prèvia verificació dels imports 
recaptats amb els albarans, la recaptació del mes immediatament anterior, sense 
perjudici de les comprovacions que pugui efectuar la intervenció de l’ajuntament. A 
efectes comptables, la recaptació corresponent al mes de desembre es realitzarà dins 
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els deu últims dies naturals del mes i farà referència a l’import recaptat fins el dia 20 de 
l’esmentat mes de desembre.   
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors 
 
 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 30 de d’octubre de 2008 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 
2009. al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la 
seva modificació o derogació expressa.  
 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernández, portaveu del grup municipal de CiU, 
el qual demana la paraula abans que el senyor Serra faci la seva explicació de vot per 
dir-li al senyor alcalde que creuen que aquest no compleix el que estipula el 
Reglament orgànic municipal, perquè en el títol quart, article 17 aquest Reglament 
estableix que en cada punt de l’ordre del dia es llegirà pel secretari la part resolutòria 
del dictamen [...]. A continuació, el senyor Marín continua llegint que [...] qui signi el 
dictamen o la proposició disposarà del temps necessari per a la seva exposició i 
defensa; seguidament, s’obrirà per l'alcalde el torn de rèplica per a regidors [...]. El seu 
grup municipal considera que el senyor alcalde, com a regidor d’Hisenda, mai no 
explica els dictàmens relacionats amb afers econòmics, ni a nivell polític ni a nivell 
tècnic i simplement es limita a replicar les intervencions que fan els regidors de 
l’oposició. És un tema que els preocupa i volien deixar constància d’aquest fet. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el Reglament dictamina que el 
ponent disposarà del temps que cregui convenient per defensar el dictamen. És a dir, 
no té l’obligació de fer-ho si no ho considera oportú. El senyor alcalde considera que 
els regidors ja tenen la informació suficient per dur a terme la seva intervenció i el fet 
que defensi aquesta informació seria reiteratiu. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que encara que el senyor alcalde té raó, creu que tot i que els regidors 
tenen tota la informació que els fa falta, el Ple és públic i la gent que ho escolta per la 
ràdio no la té, aquesta informació, i fóra bo que el senyor alcalde o el senyor 
interventor fes un petit resum d’aquestes ordenances. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que amb les intervencions que se 
succeiran ara mateix, el ciutadà tindrà tota la informació referent a aquest assumpte. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que avui s’aprova les ordenances 
fiscals, els impostos i/o les taxes que els ciutadans pagaran a l’Ajuntament per 
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diversos conceptes el proper any. Tothom li ha sentit a dir sempre que entenia que 
l’augment de les taxes municipals han de guardar la deguda proporció, al cap i a la fi 
qui paga les taxes són els ciutadans i, per tant, és lògic que s’apugin el mateix que 
s’apugen, de mitjana, els ingressos dels ciutadans. Per això sempre deia que trobava 
bé i aprovava els augments que estiguessin igual o a prop de l’augment de l’IPC i no 
aprovava o votava en contra dels augments que s’allunyaven d’aquest IPC. Avui, el 
govern explica que apugen les taxes al voltant de l’IPC i en part és cert. El problema 
rau en el fet que les taxes s’aproven al votant del 4,5 de mitjana, que és l’IPC català, 
que és més alt que el de l’Estat, IPC que es fa servir per apujar les pensions i els sous. 
És per això que aquestes taxes treuen una mica de poder adquisitiu als ciutadans i 
això en temps de crisi no es pot justificar, i menys per un govern que es diu 
d’esquerres i que està preocupat pels temes socials. Explica que l’IBI té dos augments, 
un del 2 % que fa l’Estat i un augment del 3 % que fa l’Ajuntament, sobre l’augment de 
l’Estat. Això, traduït a diners vol dir que una persona que abans pagava 100 pessetes, 
ara en pagarà 105,06, és a dir que hi ha un augment del 5,06 % i no del 4,5 %. Per 
tots aquells detalls caldria votar-hi en contra, però tenint en compte l’esforç que ha fet 
l’equip de govern de no apujar tots els impostos, s’abstindrà. Abans d’acabar, vol 
comentar que li sembla que hi pot haver algun error, ja que hi ha alguns impostos que 
baixen, com per exemple els guals. Acaba la seva intervenció fent un repàs de tots 
aquests impostos que baixen respecte de l’any anterior. 
 
Pren la paraula el senyor interventor municipal, Antoni Calpe Jordà, el qual explica que 
l’endemà farà les verificacions que calguin. Creu que en el moment de refondre totes 
les ordenances que hi havia d’ocupació de via pública en una de sola és possible que 
s’hagués produït algun error. En tot cas, aquestes ordenances no tenen cap variació 
respecte del 2008. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual comenta que està d’acord amb la solució que li 
dóna el senyor interventor, però que li interessa saber quin serà l’augment d’aquestes 
taxes. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que, com ha dit el senyor interventor, 
no tenen cap variació respecte de l’any 2008. 
 
Pren la paraula el senyor Josep Alboquers Petitbó, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que Canet és un dels pobles que té l’IBI més car. Pel que fa a l’impost 
d’activitats econòmiques, també s’apuja un 4,5 %. Pel que fa a l’impost de circulació, 
n’hi ha uns que estan d’enhorabona, ja que no s’augmenta el seu impost, de manera 
que fins a 11,99 cavalls fiscals l’augment és del 2,5 % i a partir de 12 cavalls fiscals no 
s’augmenta gens. La raó per la qual és així és perquè l’any passat ja s’estava pagant 
el màxim i ja no es pot apujar més. Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, 
s’apuja una 4,5 %. En aquest apartat vol fer tres observacions. Per primera vegada es 
vol premiar el fet que els particulars vagin a la deixalleria a portar tot allò que no es pot 
deixar amb la bossa diària. Troben bé aquesta iniciativa, tot i que un 5 % de bonificació 
amb l’exigència d’anar-hi un mínim de 12 vegades l’any els sembla bastant restrictiva. 
A part, bonificant un 5 %, el màxim que es redueix la taxa són 6 euros l’any. El seu 
grup hauria posat bonificacions més altes, per exemple un 15 %, cosa que hauria fet 
que hagués valgut més la pena arribar-se a la deixalleria. La segona observació fa 
referència als descomptes que poden tenir aquelles famílies declarades pobres o 
aquelles famílies que tenen uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. 
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Consideren que aquestes famílies podrien fer els tràmits corresponents a aquestes 
exempcions de manera conjunta per a tots els rebuts als quals es puguin fer aquests 
descomptes. En tercer lloc, veient que aquesta taxa d’escombrares té un increment del 
màxim previst, del 4,5 %, els ve a la memòria aquelles promeses que l’equip de govern 
va fer quan Canet va començar a reciclar que, per cert, va ser un poble capdavanter, 
obedient i disciplinat que va permetre que en pocs mesos es passés a reciclar un 65 % 
de la matèria, dient que això comportaria entre altres avantatges unes rebaixes en el 
cost i també uns augments de la taxa més baixos. Es dirigeix a la tinenta d’alcalde de 
Medi Ambient a la qual li diu que el poble s’ha portat bé, que ha reciclat, i pregunta on 
és la recompensa que van prometre. A grans trets, aquests són els augments més 
significatius que s’hauran de pagar l’any que ve. Durant trenta dies es pot reclamar, 
però al final seran aquests. Els hauria agradat felicitar l’equip de govern perquè 
haguessin dit que no hi havia augments aquest any, que els preus quedaven 
congelats, i amb això no diu cap barbaritat perquè alguns ajuntaments ho han fet. 
L’any 2007, l’equip de govern els va congelar, i aleshores no hi havia crisi, però ho van 
fer perquè s’acostaven les eleccions municipals i convenia ensenyar la cara més 
amable. Es pregunta si aquest any no hauria estat adient presentar també la cara més 
amable de l’equip de govern i proposar uns augments més baixos. El normal seria que 
en un Ple com el d’avui es portés a aprovació també el pressupost i així es veuria amb 
tota claredat com es distribueixen aquests diners. Cada dia llegeix als diaris decisions 
que prenen els ajuntaments per fer front a la crisi. Quasi tots els ajuntaments 
coincideixen a congelar o rebaixar impostos i taxes i a fer uns pressupostos restrictius 
on es conservin o augmentin les partides de caire social rebaixant-ne d’altres. 
Pregunta a l’equip de govern què pensa fer en aquest sentit, quan pensen presentar el 
pressupost. Avui s’aproven uns augments que no saben com s’aplicaran i això ha fet 
dubtar el sentit del vot del seu grup municipal. Tot i que són conscients que 
l’Ajuntament té uns serveis contractats i unes nòmines per pagar, es pregunta si als 
pressupostos de l’Ajuntament es donarà prioritat a la despesa social, encara no ho 
saben i per aquesta raó, perquè no saben com s’aplicaran aquests augments de les 
ordenances fiscals que avui s’aproven, el seu grup municipal s’abstindrà. I per acabar 
la seva intervenció vol fer una reflexió a l’equip de govern. Són temps de crisi i han de 
tenir en compte a l’hora de fer el pressupost que el que el poble vol és poder fer bullir 
l’olla. La cultura es pot deixar per a més endavant. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que pel que fa a l’IBI recorda que 
aquest és el primer any que no es pagarà el recàrrec de la revisió cadastral que 
apujava aquest impost un 10 % més, a part del que s’apujava cada any. Explica també 
que en l’impost de circulació s’ha de tenir en compte que la majoria de cotxes es 
troben en la franja de menys de 8 cavalls fiscals i entre 8 i 12 cavalls fiscals, la qual 
cosa vol dir que tindran un increment de l’impost de 61 cèntims i 1,64 euros, 
respectivament, a l’any. Sí que és cert que l’IPC de l’Estat és més baix que el de 
Catalunya i que les pensions es calculen amb el de l’Estat, però els sous dels 
treballadors es calculen amb l’IPC de Catalunya i per tant, aquest és el que s’ha de 
tenir en compte perquè, en definitiva és el que s’acaba pagant. També explica que és 
cert que l’equip de govern va explicar que amb la recollida selectiva hi hauria una 
rebaixa de l’impost, però l’equilibri econòmic encara és deficitari perquè encara s’hi ha 
de posar 137.000 euros més. Per tant, encara no es cobreix el 100 % del cost i no es 
pot fer una rebaixa de la taxa. I encara que costi d’entendre, si l’Ajuntament hagués 
continuat amb l’antic sistema d’eliminació de residus, aquesta taxa no estaria en 124 
euros, segurament estaria a 150. Per tant, independentment del que voti l’oposició per 
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les raons que siguin, és cert que només s’ha augmentat l’IPC i prou i encara que 
tothom sap que el moment que s’està vivint és difícil, també ho és per l’Ajuntament, ja 
que el cost de les coses també és més car per a l’Ajuntament i, per tant, no es poden 
permetre la frivolitat de congelar els impostos. Comenta que també hi ha d’haver 
cultura, encara que hi hagi dificultats econòmiques. 
 
Pren la paraula el senyor Serra, el qual explica que el senyor alcalde ha dit una cosa 
certa, i és que no es poden congelar ingressos. El senyor Serra puntualitza que només 
es poden congelar ingressos si abans es congelen despeses i demana a l’equip de 
govern que ho tinguin en compte a l’hora de fer el pressupost per a l’any 2009. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que del pressupost ja se’n parlarà 
quan es posi a consideració del Ple i dit això dóna pas a la votació. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.00 hores de 
tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari,       L’alcalde, 
 
 
 
Marcel.lí Pons Duat      Joaquim Mas Rius 
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