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Ordenança fiscal núm. 12 
 

TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text 
legal i la Llei 6/1993, de 15 de juny, reguladora dels residus, modificada per la 
Llei 15/2003, de 13 de juny, l’Ajuntament estableix les taxes  pels serveis de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus  urbans,  que es 
regiran per la present Ordenança. 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de  recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris  
  
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans 
domiciliaris la prestació dels serveis següents: 
 
a)Recollida domiciliària d’escombraries i residus  urbans generats als habitatges 
particulars.  
 
b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 
 
2. No tenen la consideració d’escombraries domiciliàries els residus que, per al 
seu tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, 
profilàctiques o de seguretat, tals com: 
 
a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 
c) Runes d’obres 
d) D’altres tòxics o perillosos  
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de 
recepció obligatòria  de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus  urbans domiciliaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges situats en  places, carrers o vies públiques on es presta el servei, bé 
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sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a  
precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes 
sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
Article 4.- Responsables. 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Exempcions. 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6.- Quota tributària.  
 
1. Per cada habitatge, pis, o apartament destinat a domicili particular o 
despatxos professionals...................................................................106,00.-€       
  
1.1. 
 
1. Contribuents que acreditin que els ingressos del nucli econòmic de 
convivència no superen l'import del salari mínim interprofessional ...10,60 €                  
 
2. Caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament de Serveis Socials, 
acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
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 la tarifa reduïda, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en 
què s’ha sol·licitat 
 
1.2.  
 
1.Subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat de la Deixalleria 
municipal durant l'exercici 2005 pagaran el 90% de l'import de la taxa 
d'escombraries que els tocaria pagar d'acord amb el següent: 
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 Els residus lliurats han de trobar-se classificats dins els residus municipals i 
assimilables que admet la deixalleria: plàstics, porexpan, fusta, altres 
electrodomèstics, altres residus generals (sofàs, matalassos etc.), ferralla i 
metalls, roba, draps i tèxtil. Queden exclosos els envasos de vidre, el paper, 
llaunes,  el cartró i els envasos de plàstic. 

 
 Justificació del lliurament dels anteriors residus a la deixalleria un mínim de 

12 vegades durant l'exercici, amb indicació expressa de la quantitat de 
residus lliurats durant l'exercici. 

 
 Han de ser residus que procedeixin dels domicilis particulars, és a dir, que no 

tinguin la consideració de residus comercials d'acord amb l'article 9 d'aquesta 
ordenança. 

 
 El termini per presentar la documentació i sol·licitar l'aplicació de la tarifa 

reduïda  per l'exercici corrent finalitzarà  el 30 de novembre. 
 

 La concessió de la tarifa reduïda tindrà efectes en el mateix any 2005 i 
comportarà el reconeixement del dret a la devolució de l'excés ingressat, 
l'import del qual serà abonat en el compte bancari que designi el subjecte 
passiu a l'efecte. 

 
 Vist l’informe del tècnic de medi ambient que valorarà les circumstàncies 

anteriors, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació de la tarifa reduïda.  
 
Article 7.- Acreditament 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de pagar 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 o locals 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. 
 
Article 8.- Declaració i ingrés. 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera 
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en 
matrícula i presentaran a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i 
ingressaran, simultàniament, la quota. 
 
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions 
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corresponents, que tindran efecte a partir del període impositiu següent al de la 
data en què s'hagi realitzat la declaració. 
 
3. El cobrament de les quotes s’efectuarà mitjançant l’expedició de rebuts 
semestrals.  
 
II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de  recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials.  
 
Article 9. Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris,   susceptibles de ser prestats pel 
sector privat     –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a 
la normativa vigent en matèria de residus,  la recollida, tractament i eliminació 
dels residus comercials.  
        
2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de   recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials,  la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida dels residus comercials. 
 
b) Tractament i eliminació del residus comercials.  
 
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 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.  
   
 
Article 10. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 
defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i 
les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 
 

a) sol·licitin la prestació. 
 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del 

servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 
industrials assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant 
l’Ajuntament que tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la recollida, 
tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest 
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acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de 
l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o 
des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, 
l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 
comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 
tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari 
dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, 
si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del 
servei. 
 
Article 11. Responsables 
 
1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 12. Quota tributària 
 
1-Per cada  despatx professional...............................       106,00 € 
 
2-  Comerços: 
 

a) Alimentació: 
 

Euros 
- Fins a 40 m2................................................................. 164,95 
- De 41 a 60 m2 ............................................................. 194,95 
- De 61 a 150 m2 ........................................................... 270,00 
- De 151 a 400 m2  ........................................................ 344,90 
- Més de 400 m2, quota base......................................... 449,90 
- Per cada 100m2 o fracció de més ............................... 113,50 
 

b) Altres comerços: 
 

Euros 
- Fins a 40 m2................................................................. 106,05 
- De 41 a 60 m2.............................................................. 133,70 
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- De 61 a 150 m2............................................................ 164,95 
- De 151 a 400 m2 ......................................................... 209,05 
- Més de 400m2 quota base .......................................... 252,45 
- Per cada 100m2 o fracció de més................................ 112,95 
 
3-  Indústries 
 

a)  Tèxtils: 
 

Euros 
- Fins a 40 m2 ................................................................ 118,20 
- De 41 a 60 m2.............................................................. 155,05 
- De 61 a 150 m2............................................................ 191,60 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 242,50 
- Més de 400 m2, quota base......................................... 252,50 
- Per cada m2 d’excés ................................................... 0,32 
 

b)  Altres indústries: 
 

 Euros 
- Fins a 40 m2................................................................. 164,95 
- De 41 a 60 m2.............................................................. 194,95 
- De 61 a 150 m2............................................................ 270,00 
- De 151 a 400 m2 ......................................................... 354,35 
- Més de 400 m2, quota base ........................................ 449,90 
- Per cada m2 d’excés ................................................... 0,32 
 

c)  Gasolineres: 
 

 Euros 
- Fins a 150 m2............................................................... 270,00 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 354,35 
- Més de 400 m2, quota base......................................... 449,90 
- Per cada 100 m2 o fracció de més............................... 112,95 
 

d)  Tallers de reparació de vehicles: 
 

 Euros 
- Fins a 150 m2............................................................... 270,00 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 354,35 
- Més de 400 m2............................................................. 449,90 
 
4 - Bars, restaurants, pubs, discoteques i cines 
 
 Euros 
- Fins a 60 m2................................................................. 221,15 
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- De 61 a 150 m2............................................................ 264,75 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 353,65 
- Més de 400 m2............................................................. 449,90 
- Per cada m2 (màxim 1000 m2).................................... 3,97 
 
5-  Hotels: 
 
 Euros 
a) Amb restaurant, per habitació.................................... 43,40 
b) Sense restaurant, per habitació................................. 34,80 
 
6-  Entitats associatives, escoles, guarderies, acadèmies 
 
 Euros 
- Fins a 250 m2............................................................... 122,75 
- De 251 a 500 m2.......................................................... 177,15 
- De 501 a 1000 m2........................................................ 215,10 
- Més de 1000 m2........................................................... 285,90 
 
7-  Guinguetes platja, per temporada 
 
 Euros 
- Fins a 60 m2................................................................. 110,55 
- De 61 a 150 m2............................................................ 132,35 
- Més de 150 m2............................................................. 167,50 
 
8-  Veles, circs i similars a la platja, per setmana o fracció 
 
 Euros 
- Fins a 60 m2................................................................. 106,05 
- De 61 a 150 m2 ........................................................... 152,10 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 199,65 
- Més de 400 m2............................................................. 246,70 
 
9-  Aparthotels, càmpings i caravànings 
 
 Euros 
- Fins a 7.000 m2............................................................ 3.087,95 
- De  7.001 a 12.000 m2................................................. 4.034,90 
- De 12.001 a 20.000 m2................................................ 5.036,35 
- De més de 20.000 m2.................................................. 6.052,65 
 
10- Club nàutic, quota única........................................... 5.977,35 
 
A les Residències Geriàtriques sense ànim de lucre se’ls aplicarà una tarifa del 
25% de l’establert a la tarifa número 5.  
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Els comerços anteriors inclosos a la zona núm. 1 "Zona comercial definida a la 
Uasu núm. 3 del P.G.O" del llistat de categories fiscal de carrers a efectes de 
l’Impost sobre activitats econòmiques, tindran un augment del 2% sobre les 
tarifes anteriors.  
 
Article 13.  Acreditament 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-se o prestar-se el servei. 
 
2. Quan la duració temporal del servei  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.  
 
Article 14. Règim de declaració i ingrés 
 
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti per primera 
vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en 
matrícula i presentaran a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i 
ingressaran, simultàniament la quota. 

 
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no 
recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les 
quotes s’efectuarà mitjançant l’expedició de rebuts semestrals. 
 
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present 
Ordenança que no acreditin la contractació del servei amb un operador privat 
autoritzat, i que a 31-12-2003 figurin com a subjectes passius de la taxa per 
recollida tractament i eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella 
data,  romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa 
establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament. 
  
Article 15. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les 
taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que 
disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
 
Article 16. Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o 
parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
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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.   
 
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 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. 
 
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. 
 
DISPOSICIO FINAL  
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 13 
 

TAXA DE CLAVAGUERAM 
 
Article 1.- Fonament i naturalesa. 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i 
de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 TRLRHL, aquest 
Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regirà per aquesta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de 
l'esmentat TRLRHL. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix: 
 
a. L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es 
donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de 
clavegueres municipal. 
 
b. La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i 
residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per 
depurar-les.  
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades 
ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.  
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.5 de la Llei General Tributària, que siguin: 
a. Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el 
propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca. 
En el cas de prestació de serveis del número 1 b) de l'article anterior, els 
ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest 
servei, qualsevol que en sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o 
arrendataris, fins i tot en precari. 
 
b. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o 
usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, el qual podrà 
repercutir, si escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris 
respectius del servei. 
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Article 4.- Responsables. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals  a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.- Quota tributària. 
 
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de 
presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en una 
quantitat fixa de 50,40-€ per habitatge, local o indústria. 
 
2. La quota tributària pel manteniment dels serveis es calcularà prenent com a 
base la base liquidable  que resulti dels nous valors cadastrals assignats a les 
unitats urbanes als efectes del càlcul de l'impost sobre béns immobles. La tarifa 
a aplicar serà la resultant d'aplicar sobre la base el tipus del 0,000882 amb un 
mínim de  12,95 euros per habitatge particular i de 19,45 euros per a indústries o 
comerços. 
 
3.  Donada la menor utilització de la xarxa de clavegueram dels pàrquings, la 
tarifa a aplicar sobre aquests serà la resultant d'aplicar sobre la base el tipus del 
0,000440 amb un mínim de 10 euros. 
 
4. A les finques aïllades de fora de la vila que hi siguin a menys de 100 m de la 
xarxa de clavegueres, la tarifa a aplicar sobre aquests serà la resultant d'aplicar 
sobre la base el tipus del 0,000440 amb un mínim de 10 euros. 
. 
Article 6.- Exempcions i bonificacions. 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció d'aquesta taxa. 
 
Article 7.- Acreditament. 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal 
que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia: 
a. En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de la llicència de 
presa, si el subjecte passiu la formulava expressament. 

b. Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. 
L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb 
independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense 
perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la 
seva autorització. 
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2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres o residuals i llur 
depuració, són de caire obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin 
façana als carrers, les places o les vies públiques on hi hagi clavegueram, 
sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la 
taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa. 
 
3. Per als exercicis següents al de l’alta en el registre de contribuents, 
l’acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any.  
 
Article 8.- Declaració, liquidació i ingrés. 
 
1. Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions 
d'alta i baixa en el cens de subjectes passius de la taxa en el termini que hi ha 
entre la data en què es produeixi la variació en la titularitat de la finca i l'últim dia 
del mes natural següent. Aquestes últimes declaracions tindran efecte a partir de 
la primera liquidació que es practiqui després que hagi finalitzat el termini de 
presentació d'aquestes declaracions d'alta i de baixa. Una vegada concedida la 
llicència de presa a la xarxa, la inclusió inicial en el cens es farà d'ofici. 
 
2. El cobrament de les quotes s’efectuarà mitjançant l’expedició d’un rebut anual. 
 
3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà la sol·licitud 
corresponent i, una vegada concedida, els serveis tributaris d'aquest Ajuntament 
practicaran la liquidació que escaigui, la qual es notificarà per a ingrés directe en 
la forma i terminis que fixa la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIO FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 14 
 

TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES 
VEHICLES DE LLOGUER 

 
Article 1.- Fonament i naturalesa. 
 
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 
per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament estableix la taxa per a la concessió de llicència d'autotaxis i altres 
vehicles de lloguer, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la 
qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la prestació dels serveis i la 
realització de les activitats que, en relació amb les llicències d'autotaxis i vehicles 
de lloguer a què fa referència el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, 
de 16 de març, s'assenyalen a continuació: 
 
Concessió i expedició de llicències. 
 
Autorització per a la transmissió de llicències, quan escaigui el seu atorgament, 
d'acord amb la legislació vigent. 
  
Autorització per la substitució de vehicles afectes a les llicències, sigui aquest 
canvi de tipus voluntari o per imposició legal. 
 
Article 3.- Subjecte passiu. 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats 
a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que: 
 
1. A favor de les quals s'atorgui la concessió i l'expedició de la llicència o 
s'autoritzi la transmissió d'aquesta llicència. 
 
2. El titular de la llicència el vehicle del qual se substitueixi o sigui objecte de 
revisió, bé sigui ordinària o extraordinària, i els llibres - registre del qual es 
diligenciïn. 
 
Article 4.- Responsables. 
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1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 
 
2. En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els 
síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats 
en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'art. 40 de la Llei 
General Tributària. 
 
Article 5.- Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà  per una quantitat fixa que s’assenyalarà 
segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent: 
 
 Euros 
- Concessió i expedició de llicències.............................. 991,95 
- Autorització de transmissió de llicències...................... 650,40 
- Expedició d’autorització o permís per a substitució de 
vehicles afecte a la llicència d’autorització, per cada 
autorització i vehicle.......................................................

 
 

  20,60 
 
 
Article 6.- Exempcions i bonificacions. 
 
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
 
Article 7.- Acreditament. 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen 
a les lletres a), b) i c) de l'article 2, en la data en què aquest Ajuntament 
concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o 
que autoritzi la substitució del vehicle. 
 
Article 8.- Declaració i ingrés. 
 
1. La realització de les activitats i la prestació del servei sotmès a aquesta taxa 
es realitzaran a instància de part. 
 
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti 
i s'hagin realitzat els serveis sol·licitats, totes les quotes seran objecte de 
liquidació per ingrés directe i els contribuents procediran al seu pagament en el 
termini establert pel Reglament General de Recaptació. 
 
 
Article 9.- Infraccions i sancions. 
 



 
  
 
 

AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR 
  

 119

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que 
els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen l'article 77 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
DISPOSICIO FINAL: 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada 
el dia 29 d’octubre de 2003, i que ha quedat definitivament aprovada en data 10 
de desembre de 2003, entrarà en vigor el primer de gener de 2004 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 15 
TAXA PER L’ENGANXAMENT DE VEHICLES PERQUÈ ESTAN 

ABANDONATS A LES VIES PÚBLIQUES, MAL APARCATS O PER 
ALTRES CAUSES, I PEL TRASLLAT I PER LA PERMANÈNCIA 

D’AQUESTS AL DIPÒSIT MUNICIPAL 

Article 1.- Fonament i naturalesa. 

De conformitat amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, s’estableix una taxa per l’enganxament i el trasllat al dipòsit 
municipal des de les de vies públiques, de vehicles per estar abandonats, 
amb avaria, mal aparcats o per altres causes, i la permanència d’aquests al 
dipòsit municipal, que es regirà per la present Ordenança. 

Article 2.- Fet imposable. 

L’obligació de contribuir es produeix pel sol fet de l’enganxament, 
enganxament i trasllat, ingrés o permanència així com la custòdia al dipòsit 
municipal de vehicles. També s’acreditarà la taxa quan el dipòsit s’efectuï per 
resolució judicial o d’altres administracions. 

En el cas del servei de retirada de vehicles el fet imposable ve determinat per 
la prestació del servei en el següents supòsits: 

a. Quan el vehicle constitueix perill o causi greus pertorbacions a la 
circulació, a les persones o als béns o al funcionament d’algun servei públic i 
també quan pugui presumir-se racionalment que ha estat abandonat en la via 
pública. 

b. En el cas d’accident que impedeixi continuar la marxa. 

c. Quan el vehicle hagi estat immobilitzat per deficiències tècniques. 

d. Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit  i Seguretat 
Vial 

Article 3.- Subjecte passiu. 

Llevat del cas de  robatori o altres formes d’utilització del vehicle en contra de 
la voluntat  del seu titular degudament justificades, són subjectes passius els 
propietari del vehicle retirat i/o dipositats, q estan obligats a pagar les tarifes 
que s’assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons 
la infracció comesa. 

En els supòsits en que la permanència i el dipòsit s’hagi efectuat a 
requeriment d’autoritats judicials o d’altres administracions l’abonament de la 
taxa correspondrà a l´ Administració de la que depengui l´ òrgan jurisdiccional  
que va  ordenar  o instar el dipòsit.  
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Article 4.-Quotes tributaries 
 
A)Per retirada i enganxament de vehicles      
      
          Euros 
1. Per la retirada de motocicletes i tricicles............................... 19,40 
 
2. Per la retirada de motocarros i els altres vehicles de 
característiques anàlogues....................................................... 19,40 
 
3. Per la retirada d’automòbils de turisme i per la de 
camionetes, furgonetes i altres vehicles de característiques 
anàlogues, amb PMA de fins a 1.300 quilograms..................... 62,90 
 
4. Per la retirada de camions, tot terreny 4X4, tractors, 
remolcs, camionetes, furgonetes, furgons i altres vehicles de 
característiques anàlogues, amb PMA superior a 1.300 
quilograms i sense ultrapassar els 5000................................... 84,80 
 
5. Per la retirada de tota classe de vehicles, amb PMA superior a 5.000 
quilograms, les quotes seran les assenyalades en l’epígraf anterior, 
incrementades en 9,60 euros per cada 1.000 quilograms o fracció que 
ultrapassin els 5.000 quilograms, a més els propietaris d’aquests vehicles hauran 
de pagar les despeses ocasionades pel desplaçament i l’ús de grues especials 
per realitzar les operacions de retirada de la via pública i trasllat fins un lloc on 
puguin ser dipositats i immobilitzats. 
 
6.Per enganxament sense desplaçament fins al dipòsit per 
les tarifes A-3 i A-4.................................................................... 52,48€ 
 
La tarifa per enganxament sense desplaçament s’acreditarà un cop que les 
rodes davanteres o posteriors del cotxe infractor hagin estat aixecades del terra i 
el propietari o conductor en sol·liciti el desenganxament, la qual cosa es farà 
sempre que s’hagi satisfet la tarifa abans esmentada. 
 
B) Pel dipòsit/custòdia de vehicles: 
 
Es disposa d’un període de carència de quatre hores posteriors a l’entrada del 
vehicle en el dipòsit per a la seva retirada. Passat aquest període, les tarifes per 
dipòsit/custòdia seran les següents: 
 
A les 00.00 hores del dia següent a l’ingrés en el dipòsit s’acreditarà la taxa per 
dies complerts o fracció del dia, que s’afegirà a la calculada per hores del primer 
dia de dipòsit. 
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 Per hora Per dia 
1ª.categoria, tipus de vehicles. Motocicletes, amb sidecar o 
sense, cotxes d’invàlids, vehicles tres rodes amb motor i 
ciclomotor................................................................................ 0,40 4,50
 
2ªcategoria, tipus de vehicles. Turismes, camions i similars 
fins a 3.500 Kg. De P.M.A....................................................... 0,75 5,40
 
3ªcategoria, tipus de vehicles. Tota classe de vehicles amb 
P.M.A superior a 3.500 Kg...................................................... 1,00 6,40
 
C) Immobilització de vehicles       
 Euros 
- Per la immobilització ............................................................ 19,20 
- Per cada dia o fracció a partir de la immobilització...............   5,10 
 
Article 5.- Normes de gestió i recaptació.  

El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei. 
L'import de la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament 
d'un comprovant que dóna l'Ajuntament o mitjançant un sistema automàtic.  

El pagament de la taxa constituirà requisit previ a la devolució del vehicle o 
cosa dipositada, llevat que, en cas que s’hagués interposat reclamació, sigui 
dipositat o fiançat l’import de la taxa en la quantia i formes previstes a l’article 
14 de la llei 39/1988. 

Article 6.- Infraccions i sancions 

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines 
corresponents són responsables de la defraudació que es pugui produir en 
l'expedició dels comprovants esmentats, amb la penalització consegüent, 
d'acord amb les disposicions legals vigents. 

Disposicio Final 

Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió 
celebrada el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 
2.005 i tindrà vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 16 
 

TAXA SERVEI DE MERCAT 
 
 
Article 1.-Disposicions generals: 
 
D’acord amb el que disposen els articles 57 i 20.4u. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i de conformitat també amb el que disposen els articles 15 a 19 
de l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de 
serveis i per la utilització d’instal·lacions en el mercat municipal, que es regiran 
per la present Ordenança fiscal i per les normes de caràcter general de rang 
suficient. 
 
Article 2.-Fet imposable: 
 
El determina l’ocupació de les diverses parades de mercat i la utilització dels 
seus respectius serveis. 
 
Article 3.- Subjectes passius: 
 
Són subjectes passius de la taxa, obligats al pagament dels drets i les taxes 
regulats per aquesta Ordenança, les persones físiques i jurídiques, així com les 
entitats a que es refereix l’art. 35.5 de la Llei General Tributària, que siguin: 
 
a) Els titulars de les respectives concessions per a l’ocupació de les parades de 
mercat i per a la utilització dels seus respectius serveis. 
 
b)Els usuaris dels diferents serveis. 
 
Article 4.-Responsables: 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5.-Exempcions i bonificacions  
 
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació del deute. 
 
Article 6. Tarifes 
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1. Parades laterals, preu mensual: 
 
          . Dobles.................. 165,85 Euros  
          . Senzilles...............   82,90         Euros  
          . Bar.......................  113,05  Euros  
 
2. Parades centrals, preu mensual: 
 
          - Fruita i verdura........... 38,35 Euros  
          - Peix amb cambra...... 113,85  Euros  
          - Peix sense cambra..... 61,70  Euros 

3. Per la utilització privativa de les parades s’utilitzen procediments de licitació 
pública, determinant-se l’import de la taxa pel valor econòmic de la proposició 
sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
4. Les parades eventuals de la plaça del mercat tindran un increment del 50 % 
sobre els preus assenyalats a les parades fixes anteriors. 
 
5. L’associació d’usuaris de la Cambra Frigorífica del mercat, mentre no 
contractin directament a la companyia administradora el corrent elèctric, abonaran
dit consum trimestralment a l'Ajuntament. 
 
Article 7: Quota 
 
1.Les quotes exigibles per aplicació de les tarifes esmentades en l’article anterior 
i computables per blocs de temps d’utilització dels serveis o ocupació tenen 
caràcter irreductible pels períodes de temps que s’especifiquen en cadascuna 
d’elles. 
 
2. El pagament de les quotes respectives en concepte de parades fixes en el 
mercat municipal és independent i compatible amb l’abonament de la resta de 
taxes que puguin gravar-les, com ara la de recollida d’escombraries i la de 
qualsevol altra regulades en les ordenances fiscals que siguin d’aplicació. 
 
Article 8: Acreditament 
 
La taxa s’acredita des que és adjudicat, al subjecte passiu, alguna parada o local 
en les esmentades liquidacions o des que tingui lloc la prestació dels serveis. 
 
Article 9.Declaració, liquidació i ingrés 
 
Per l’ús dels béns i les instal·lacions municipals del mercat i pels serveis 
inherents en concepte de parades fixes el cobrament de les quotes s’efectuarà 
mitjançant l’expedició de rebuts trimestrals. 
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Article 10. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei 
general tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents. 
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Ordenança fiscal núm. 17 
 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
 
Article 1r. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de llicències 
urbanístiques, que es regirà per la present Ordenança. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i 
administrativa, que tendeix a la concessió de llicències urbanístiques exigides 
per la legislació del sòl i ordenació urbana. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.5 de la Llei General Tributària, que siguin 
propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es 
realitzin les construccions o instal·lacions, o s'executin les obres. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 
contractistes de les obres. 
 
Article 4t. Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades 
com a tals en 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. Quota tributària 
 
1. 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 la tarifa que conté l’article següent. 
 
2. Si el sol·licitant de qualsevol de les llicències compreses en aquesta 
Ordenança, desisteix expressament de la seva sol·licitud, i el desistiment es 
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formula durant el període de tramitació de l’expedient i abans que l’autoritat o 
organisme municipal corresponent adopti un acord favorable o desfavorable 
sobre la sol·licitud, la quota que caldrà satisfer es reduirà al 50% de la que, si 
s’hagués atorgat la llicència, pertocaria d’acord amb aquesta ordenança. 
 
 
Article 6è. Tarifes 
         
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 

           Euros 
a. Llicència i modificació de llicència d’obra major.......................... 130,30
b. Llicència i modificació de llicència d’obra menor......................... 43,65
c. Llicència i modificació de llicència d’enderroc........................... 126,10
d. Llicència i modificació de llicència d’instal·lació de grues - torre 
i aparells elevadors provisionals d’obra........................................... 148,60
e. Llicència i modificació de llicència d’instal·lació de rètols 
tendals, aparells d’aire condicionat i altres elements visibles 
des de la via pública........................................................................ 43,65
f. Pròrroga de llicència d’obres atorgada......................................... 26,10
g. Transmissió de llicència d’obres atorgada................................... 26,10
h. Llicència i modificació de llicència de canvi d’ús......................... 43,65
i. Llicència i modificació de llicència de parcel·lació i declaració 
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació................................... 130,25
j. Llicència de primera ocupació d’edificis  

- Unifamiliars.............................................................. 19,10
- Fins a 10 habitatges, per habitatge o local.............. 17,40
- Més de 10 habitatges, per habitatge o local............ 15,65
- Locals....................................................................... 67,00

k. Altres llicències urbanístiques...................................................... 43,65
 
Article 7è. Beneficis fiscals 
 
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 
 
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara de la 
present Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre 
Construccions,  Instal·lacions i Obres  quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal 
reguladora d’aqueix impost. 
 
Article 8è. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà i neix l'obligació de contribuir quan s’iniciï l'activitat 
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà 
iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicència 
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urbanística corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.  la 
prestació del servei o realització de l’activitat municipal. 
 
2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència 
corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal 
conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment 
de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització 
d'aquestes obres o la seva demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 
 
Article 9è. Normes de gestió. 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, 
prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran la 
documentació que s'indica a las Normes Urbanístiques del Pla General 
d'Ordenació del municipi, amb una especificació detallada de la naturalesa de 
l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, 
l'amidament i el destí de l'edifici.  
 
2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi 
la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la 
sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció 
detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials 
que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les 
dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 
 
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modifiqués o ampliés el 
projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou 
pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o 
ampliació. 
 
Article 10. Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació en el moment de sol·licitar la 
tramitació del document o l'expedient que es tracti. 
 
2. L'interessat haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'acreditació d'haver efectuat el 
pagament de la taxa.  
 
Article 11è. Infraccions i sancions 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
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reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que 
disposen els articles 51 a 54 de la l’Ordenança General. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 27 d’octubre de, entrarà en vigor el primer de gener de 
2005 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. 
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Ordenança fiscal núm. 18 
 

TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 
 
Article 1.-Disposicions generals 
 
D’acord amb el que disposa l’article 57 i 20.4 h. del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de 
l’esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix les taxes per la prestació de 
serveis i activitats que es regirà per la present Ordenança Fiscal. 
 
Article 2.-Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la 
prestació dels serveis o la realització d’activitats administratives de competència 
local que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular el subjecte passiu, 
en els supòsits següents: 
 
a)Visites a museus 
 
b)Prestació de serveis de sanitat. 
 
c)Utilització d’instal·lacions esportives municipals. 
 
d)Utilització d’altres instal·lacions municipals :Sala d’Actes de l’Ajuntament.  
 
e) No estaran subjectes a la taxa de l'apartat c) d'aquest article els clubs 
esportius registrats en el registre d'entitats de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i 
l’esport base juvenil, infantil i escolar, després d’una sol·licitud prèvia al Consell 
Executiu de l’O.A.M. d’Esports. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals 
es refereix l’article 35.5 de la Llei general tributària que sol·licitin els serveis o 
activitats municipals, referits en l’article 2n, i les que en resultin beneficiades o 
afectades. 
 
Article 4t.Tarifes 
 
1. Les quotes que s’han de satisfer són les que s’indiquen en el quadre de tarifes 
annex a aquesta Ordenança. 
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2. L’obligació de pagament neix des que es realitzi qualsevol dels serveis 
especificats en l’annex corresponent. 
 
3.El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment de presentar, el qui estigui 
obligat a realitzar-lo, el rebut o entrada corresponent.  
 
Article 5è. Infraccions i sancions. 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei 
general tributària, la seva normativa de desenvolupament i l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquest Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta Ordenança fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament a la sessió celebrada 
el dia 27 d’octubre de 2004, entrarà en vigor el primer de gener de 2.005 i tindrà 
vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial , els articles no modificats restaran vigents 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
 
TARIFA 1-  ENTRADA ALS “MUSEUS D’ARENYS” 
 
 Euros
- Públic general, per persona...................................................... 2,60
- Reduïda per a grups, per persona............................................ 1,30
- Estudiants menors de 25 anys ................................................. 1,30
- Carnet jove ............................................................................... 1,30
- Jubilats...................................................................................... 1,30
- Famílies nombroses.................................................................. 1,30
- Grups escolars acompanyats per tutor..................................... gratuït
- 1r diumenge de mes................................................................. gratuït
- Menors de 12 anys................................................................... gratuït
 
TARIFA 2 -PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
 
1.- Per la prestació dels serveis, anualment...............................   6,00 euros 
 
2.- Per recollida i trasllat d'un animal domèstic al centre que 
determini l'Ajuntament................................................................ 36,15 euros 
 
3.- Estada, manutenció i custòdia, per dia,(amb un màxim de 
20 dies).......................................................................................   4,15 euros 
 
4.- Llicència per tinença i conducció d’animals perillosos........... 21,00 euros 
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Les despeses veterinàries o d'altre tipus que pugui originar l'animal aniran a 
càrrec del seu propietari 
 
TARIFA 3.UTILITZACIÓ D´INSTAL-LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
  TARIFA 

GENERAL 
TARIFA 

ESPECIAL
1  Camp de futbol, per partit...................................... 35,00 € 17,00 €
2 Camp de futbol, per partit amb llum...................... 60,00 € 25,00 €
3 Lloguer del camp de futbol per 6 hores, amb fi de 

lucre i per activitats no esportives.......................... 340,50 € 170,25 €
4 Lloguer del camp de futbol per 6 hores amb fi de 

lucre, per activitats  esportives............................. 100,00€ 50,00 €
5 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats  esportives........................ 32,00€ 16,00€
6 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats NO esportives................... 170,00 € 85,00 €
7 Fiança.................................................................... 200,00 € 100,00 €
8 Lloguer equip de so per acte de 6 hores (*)........... 150,00 € 
 
(*) El club es farà càrrec de les despeses corresponents al tècnic de so. 
 
TARIFA ESPECIAL: Persones jubilades, minusvàlides i socis clubs integrats en 
l’O.A.M. d’Esports 
 
TARIFA 4: ALTRES INSTAL·ACIONS MUNICIPALS 
 
- Ús de la Sala d’actes de l’Ajuntament, per casament o altre acte (amb 

inclusió del servei de megafonia) 
Euros 

Dies laborables ........................................................... 141,10 
Dies laborables extra................................................... 143,50 
Dissabtes, diumenges i festius.................................... 148,00  
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Ordenança fiscal núm.19  
 

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL. 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es 
regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, 
subsòl o vol de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat 
o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o 
els aprofitaments especials constituïts en el sòl,  subsòl  o volada de les vies 
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic 
per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o 
afectin la generalitat o una part important del veïnat. 
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa 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 i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 
 
Article 3. 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 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. 
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2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes 
passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, 
tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn 
els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets 
d’ús, accés o interconnexió a les mateixes. 
 
3. Les empreses titulars  de les xarxes físiques, a les quals no els resulti 
aplicable el previst als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per 
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en 
l’Ordenança fiscal núm.20. 
 
Article 4t. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents 
es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la 
legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència. 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara 
que no estiguin liquidats. 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, 
que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra 
dels deutes pendents. 
b)Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de 
liquidació que els correspongui.  
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 

 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats 
que succeeixin,  o siguin beneficiàries de l’operació. 
 
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es 
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les 
mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o 
als partícips o cotitulars de dites entitats. 
 
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i 
entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran 
als successors d’aquelles. 
 
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats: 
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a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una 
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció. 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions. 
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions 
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i 
derivades del seu exercici. 
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal. 

 
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari, els administradors de fet o de 
dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris 
de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els 
límits següents: 
 
a) Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent 
i de les sanciones. 
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries 
devengades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no 
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures 
causants de la manca de pagament. 
 
8. responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària. 
 
Article 5. Base imposable 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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  
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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. 
 
Article 6 . Tipus i quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida a l’article 5  d’aquesta Ordenança. 
 
Article 7è. Període impositiu i acreditament 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 el període impositiu 
comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu. 
  
2. La taxa s’acredita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8. 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 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 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 
al titular de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 5.2 de la present Ordenança. 
 
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. 
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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. 
 
Article 9è . Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració 
delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i  
la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la 
Diputació. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de 
la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció 
tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i 
sancionarà segons disposa l’esmentat article. 
 
2. La resta d'infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran 
d'acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l'Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Disposició transitòria. Règim provisional de declaració i d’ingrés. 
 
1. No obstant el que s’estableix en aquesta Ordenança, les companyies 
subministradores o prestadores dels serveis hauran de presentar declaració 
d’ingressos bruts sense determinació de la quota, en els terminis  establerts a 
l’article 8è., fins que se’ls notifiqui que ja s’ha implantat el sistema per a la 
presentació telemàtica i l’ingrés de les autoliquidacions. 
 
2. Fins aleshores, l’Ajuntament practicarà liquidació provisional per a cada 
declaració que es presenti. Aquesta liquidació es notificarà als interessats, i podrà 
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ser satisfeta sense recàrrec en els períodes de pagament voluntari previstos a 
l’article 62.2 de la Llei general tributaria. 
 
3. Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts 
se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 euros, s’acumularà a la següent. 
 
4. 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’article192 de la Llei general 
tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 
 
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 provisionalment pel Ple de la Corporació 
en sessió celebrada el 27 d’octubre de 2.004, regirà des del dia  1 de gener de 
2005 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 
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