
 
  
 
 
  
 

A N N E X 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM.1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES. 
 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable. 
 
Es modifica l’apartat 3, d’acord amb el següent redactat 
 
5. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició 
de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran 
dret a una bonificació del 25 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble 
de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 25.000 EUR i constitueixi 
l’habitatge habitual de la família.  
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants 
 
Article 7è. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
 
Es modifica l’art 7è, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el 
tipus de gravamen. 
 
2. Tipus de gravamen 
 
2.1. El tipus de gravamen serà el 0,85 per cent quan es tracti de béns urbans 
en general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen a la taula annexa 
 
 
2.2. El tipus de gravamen serà el 0,64 per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
2.3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 
especials serà el 1,30 per cent.  
 
A l'efecte de la determinació del tipus de gravamen aplicables als béns urbans, 
d'acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la següent 
classificació de béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a 
cadascun dels usos, a partir del qual seran d'aplicació els tipus incrementats. 
 
Aquest tipus només s'aplicarà al 10 per cent dels béns immobles urbans que, 
per a cada ús, tingui major valor cadastral. 
 
TAULA ANNEXA per immobles de naturalesa urbana i ús no residencial 
 
ÚS CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM 



Comercial C 1,10% 100.000 
Industrial I 1,10% 200.000 
Magatzem o estacionament A 1,10% 21.000 
Esportiu K 1,10% 75.000 
Solars sense edificar M 1,10% 300.000 
 
3. 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.  

4. S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per aquells immobles 
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que 
compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament en 
desenvolupament d’allò que disposa l’article 73.4 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals en la redacció introduïda per la llei 51/2002, de 27 de 
desembre. 
 
Aquest recàrrec es meritarà el dia 31 de desembre i serà liquidat per 
l’Ajuntament un cop constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb 
l’acte administratiu pel qual aquesta es declari. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 
Article 9è. Coeficients de situació 
 
A l’apartat 3 es modifica la CATEGORIA FISCAL DE LES VIES 
PÚBLIQUES, d’acord amb el següent redactat:  

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 1a 2a 3a 4a 
Coeficient aplicable 2,26 2,14 1,99 1,86 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 
 



 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
Article 6è. Quota Tributària 
 
Es modifica l’article 6è. Quota Tributària, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat a l’article 95.1 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per aplicació sobre les mateixes dels 
següents coeficients: 
 
Turismes: 
 
 Fins a 11,99 cavalls fiscals .............................. 1,95 
 Altres turismes ................................................. 2,00 
 
Autobusos: 
 
 Fins a 50 places ............................................... 1,95 
 Més de 50 places ............................................. 2,00 
 
Camions: 
 
 Fins a 2.999 Kg de càrrega útil ........................ 1,95 
 Altres camions ................................................. 2,00 
 
Tractors ............................................................................ 1,95 
 
Remolcs i semiremolcs arrossegats per 
vehicles de tracció mecànica ............................................ 1,95 
 
Altres vehicles ................................................................... 2,00 
 
2. Per aplicació del que s’ha previst a l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
aplicables a aquest municipi serà el següent: 
 
A) Turismes  

  
 De menys de 8 cv fiscals  24,61
 De 8 fins a 11,99 cv fiscals  66,46
 De 12 a 15,99 cv fiscals  143,88
 De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals  179,22
 De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00
  

B) Autobusos  
  
 De menys de 21 places  162,44
 De 21 a 50 places  231,35



 
  
 
 
  

 Més de 50 places 296,60
  

C) Camions  
  
 Menys de 1.000 Kg. càrrega útil  82,45
 De 1.000 a 2.999 Kg. càrrega útil  162,44
 De més de 2.999 a 9.999 Kg. càrrega útil  237,28
 Més de 9.999 Kg de càrrega útil 296,60
  

D) Tractors  
  
 Menys de 16 cv fiscals 34,46
 De 16 a 25 cv fiscals  54,15
 Més de 25 cv fiscals  162,44
  

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica 

  
 Menys de 1.000 kg. càrrega útil i més de 750 Kg. 
de càrrega útil 

34,46

 De 1.000 a 2.999 Kg. càrrega útil 54,15
 Més de 2.999 Kg. càrrega útil 162,44
  

F) Altres vehicles 
  
 Ciclomotors 8,84
 Motocicletes fins a 125 cc 8,84
 Motocicletes de més de 125 a 250 cc 15,14
 Motocicletes de més de 250 a 500 cc 30,30
 Motocicletes de més de 500 a 1.000 cc 60,58
 Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16

 
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.  
 
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. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 
 



 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota. 
 
Es modifica l’apartat 2, d’acord amb el següent redactat: 
 
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 20,35 per 
cent. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 



 
  
 
 
  
  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 
 
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 
Queda redactat de la següent manera: 
 
1. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. S’entendrà 
per circumstàncies socials les obres de rehabilitació de façanes que siguin 
visibles des de la via pública, les obres de reparació de patologies d’aluminosi i, 
pel seu caràcter social mediambiental, les que fomentin l’estalvi o reutilització 
de l’aigua sobre el cost de la part concreta de l’obra que fomenta l’esmentat 
estalvi o reutilització.  
 
2. Quan es tracti d’obres destinades a rehabilitacions o reformes integrals, i per 
a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals, es deduirà de la 
quota de l’impost l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de 
llicència urbanística. 
 
3. Es concedirà una bonificació del 95% a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està 
condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin d’homologació corresponent de l’Administració 
competent. La bonificació s’aplicarà sobre el cost dels esmentats sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Aquesta bonificació s’aplica 
a la quota resultant d’aplicar, si s’escau, la bonificació a què es refereixen els 
apartats anteriors. 
 
4. El concedirà una bonificació del 90% a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats. La bonificació s’aplicarà sobre el cost de la part concreta de 
l’obra que afavoreixi les esmentades condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats. Aquesta bonificació s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si 
s’escau, les bonificacions a què es refereixen els apartats anteriors. 
 
5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als 
apartats anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb 
l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i 
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a 
les quals s’insta el benefici fiscal. 
 



El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de 
la data de presentació de la sol·licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest 
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
Article 8. Tipus de gravamen 
 
Queda redactat de la següent manera: 
 
El tipus de gravamen serà el 3,54%. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés. 
 
L’apartat 9. queda redactat de la següent manera: 
 
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional 
a compte  que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència d’obres o de 
l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan aquella no s’ha obtingut; 
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base imposable, 
determinar la quota i ingressar-la en els terminis fixats en aquest article. 
 
2. El sol·licitant d’una llicència per a realitzar les construccions, instal·lacions o 
obres que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el 
moment de la sol·licitud el projecte d’obres i el pressupost d’execució material 
estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent 
quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional, que haurà de presentar 
l’interessat quan sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import que resulti 
d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable, essent aquesta la quantitat més 
alta que resulti dels dos procediments de càlcul següents: 
 
a) En funció del pressupost presentat pels interessats, el qual haurà d’estar 
visat pel Col·legi oficial corresponent, quan això constitueixi un requisit 
preceptiu. 
 
b) Segons el següents mòduls, determinats pel tipus d'actuació: 
 

 Actuacions subjectes a llicències d’obres. La base imposable es 
determinarà mitjançant el producte de la superfície construïda o ampliada 
(exclosa la superfície destinada a aparcaments) pel valor en euros/m2 
assignable segons els mòduls que s’indiquen a continuació per a l’ús 
predominant de l’edifici, al qual se sumarà el producte de la superfície 
construïda o ampliada destinada a aparcament d’edifici pel valor en 
euros/m2 establert en els mòduls per als aparcaments. Sobre aquest valor 
s’aplicarà el següent coeficient corrector (Cc), segons el tipus d’edificació: 

 
 

Edificació entre mitgeres 1 
Edificació en cantonada 1,1 
Edificació aïllada 1,2 



 
  
 
 
  
 

Base imposable = ((S1 x V1  ) + ( S2 x V2)) x Cc
 
S1: Superfície construïda o ampliada, exclosa la superfície destinada a 
aparcaments 
 
V1: Valor assignable a cada metre quadrat de la construcció o instal·lació, 
segons els mòduls que s’indiquen a continuació per a l’ús predominant de 
l’edificació: 

 
Protegits en règim 
especial 179,55 €/m2 construït

Protegits en règim 
general  299,20 €/m2 construït

Fins a 90 m2 359,10 €/m2 construït
91 – 150 m2 418,90 €/m2 construït
151 – 250 m2 570,30 €/m2 construït

Ús d’habitatge – Edificis nous 
i ampliacions 

Més de 250 m2 749,85 €/m2 construït
Fins a 1.000 m2 264,78 €/m2 construïtÚs industrial – Naus 

industrials i ampliacions Més de 1.000 m2 359,95 €/m2 construït
Usos no predefinits – Edificis i ampliacions sense 
ús específic 192,05 €/m2 construït

Edificis i ampliacions amb altres usos predominants 
(hoteler, oficines, comercial, sanitari, etc.) 397,10 €/m2 construït

 
S2: Superfície de l’edifici destinada a aparcament de vehicles 
 
V2 =  179,55 €/m2 construït 
 

S'aplicarà un coeficient  corrector R, no aplicable a les obres de nova planta, 
segons la tipologia de la reforma o rehabilitació, amb els següents valors: 
 
R1= 0,90 per a rehabilitacions o reformes integrals. 
R2=0,70 per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals. 
 

 Actuacions subjectes a llicència d’enderroc. La base imposable es 
determinarà mitjançant el producte de la superfície afectada per l’actuació 
pel valor d’enderroc estimat, i que s’estableix en 23,60 €/m2. 

 
 Per a la resta de supòsits la base imposable del tribut coincidirà amb el 

pressupost material de l’obra. 
 
4. La quota referida a l’anterior apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, 
s’haurà de fer efectiva des del moment en què es sol·liciti la llicència d’obres, 
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la seva 
expedició. El termini per a fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou, 
en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència. 
 



5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra i aquest fet 
comporti un increment del pressupost, un cop acceptada la modificació per 
l’Ajuntament, els subjectes passius hauran de presentar autoliquidació 
complementària per la diferència entre el pressupost inicial i el modificat, amb 
subjecció als terminis, requisits i efectes indicats en els apartats anteriors. 
 
6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, 
s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació 
provisional a compte. La base imposable es determinarà d’acord amb el 
pressupost presentat per l’interessat, per pròpia iniciativa o a requeriment de 
l’Ajuntament, visat pel Col.·egi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu, o bé segons els índexs o mòduls que consten a l’annex a 
aquesta Ordenança, en els termes previstos a l’apartat 3 anterior. 
 
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini 
d’un mes comptat a partir del dia següent a la seva terminació, els subjectes 
passius hauran de presentar davant l’Ajuntament declaració del cost real i 
efectiu d’aquelles, així com els documents que considerin oportuns, a efectes 
d’acreditar l’expressat cost. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i 
obres serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret 
i, en el seu defecte, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui 
preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres. 
 
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si 
s’escau, l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució 
en el termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte 
passiu haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei 
general tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que 
se n’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà el període executiu, que determinarà 
l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos 
als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
 
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les 
actuacions de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que 
siguin procedents. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 
 



 
  
 
 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA PER 
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
Article 6. Quota tributària. 
 
L’article 6 queda redactat de la següent manera: 
 
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 les tarifes següents: 
 
A) SERVEIS SECRETARIA GENERAL I SERVEIS ECONÒMICS 
 
1. CERTIFICACIONS    
             
 Euros 
Certificació d’empadronament i convivència, a partir del 
padró de l’any 1.996........................................................ 2,05 
Certificació d’empadronament i convivència, a partir del 
padró de l’any 1.981........................................................ 5,35 
Certificacions històriques de convivència i altres no 
inclosos als apartats anteriors......................................... 21,30 
Certificacions de resolucions o acords municipals.......... 5,35 
Altres certificacions.............. .......................................... 8,50 
 
2. LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
               Euros 
- Llicència per drets de reserva d’espai  o entrada de vehicles a edificis 

particulars ..........................................................................  81,15 
- Llicència d’alta per venda al mercat setmanal.................... 66,05 
- Llicència per venda d’articles de pirotècnia...................... 419,45 
- Autoritzacions de repartiment de publicitat al carrer, habitatges, locals, etc.... 

............................................................................................ 20,20€ 
 
3. ALTRES          
      
 Euros 
- Compulsa de documents, per full................................. 1,70 
- Validacions de procures............................................... 37,30 
- Informacions testificals................................................. 27,70 
- Informe de disponibilitat i adequació d’habitatge per 
reagrupament familiar..................................................... 61,75 
 
B) SERVEIS D'URBANISME i GUÀRDIA URBANA   

Euros 
- Informes urbanístics(qualificació, classificació  i 
paràmetres) ................................................................... 51,35 
- Informes  previs de conformitat  amb el planejament i 76,50 



ordenances municipals, avantprojectes  ....................... 
- Tramitació a instància particular d’ expedient 
contradictori de ruïna .....................................................

 
164,30 

- Certificats cadastrals (antiguitat construcció, 
superfície aproximada, nomenclàtor,....) .......................

 
20,55 

- Inspeccions realitzades pels tècnics municipals  
a instància dels interessats, amb l’informe 
corresponent (serveis tècnics, policia…) ....................... 70,85 
- Certificat d’aprofitament urbanístic .............................. 82,40 
- Declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació..................................................................... 192,55 
- Tramitació d’estudis de detall de no obligat 
compliment pel planejament urbanístic ......................... 576,15 
 
Cartografia topogràfica/ cadastral E. 1/1000: 
-Cartografia obtinguda en format paper : 

-Cartografia obtinguda per plotter 
Per cada full...................................................... 10,80€ 
Tot el terme municipal (20 fulls)...................... 215,65€ 

-Plànol finca a color i DIN-a- 4....................................... 6,15€ 
 -Cartografia en CD format DWG (Autocat), DGN (microtation), DXF o PDF 
(Adobe) 

 -Per cada full processat en el CD................................. 7,20€ 
-Tot el terme municipal (20 fulls)................................143,80€ 

 
Cartografia POUM en CD (format PDF) 
-Per cada plànol processat en el CD...................................... 15,40€ 
-Cartografia complerta,........................................................... 92,45€ 
-CD Normativa........................................................................ 10,25€ 
-CD Normativa + cartografia complerta................................ 102,70€ 
      
C) CERTIFICATS DE GUÀRDIA URBANA. 
 

Euros 
- Certificats guàrdia urbana ........................................... 9,90 
- Informe accidents guàrdia urbana ............................... 26,40 
- Informe accident amb croquis explicatiu ..................... 55,00 
 
D) SERVEIS DE PERSONAL       
 
 Euros 
1.- Categoria primera (titulació Grup A) ........................ 19,30 
2.- Categoria segona (titulació Grup B) ........................ 15,75 
3.- Categoria tercera (titulació Grup C) ........................ 11,60 
4.- Categoria quarta (titulació Grup D) ......................... 7,70 
5.- Categoria cinquena (titulació Grup E) ..................... 3,90 

 
E) UTILITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL      
 
 Euros 



 
  
 
 
  
1. Per còpia de documents inclosos en expedients 
d’antiguitat inferior a 5 anys , per cada 50 fulls o 
fracció............................................................................ 12,85 
2. Per còpia de documents inclosos en expedients 
d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o 
fracció............................................................................ 25,15 

 
F)  DOCUMENTS D’IDENTIFICACIÓ 
         Euros 
Plaques de col·locació obligatòria a les obres de nova 
planta i reforma d’edificis  degudament autoritzades. 
Per cada placa............................................................... 13,95 
Els titulars de llicències per drets de reserva  
d’espai o entrada de vehicles a edificis particulars, hi 
hauran de col·locar una placa d’identificació 
Per cada placa................................................................. 10,55 
Targes d’accés a carrers................................................. 18,15 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució 
final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 
 
 



ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA DEL 
CEMENTIRI MUNICIPAL. 
 
Article 6.Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. DRETS D'ENTERRAMENT 
                Euros 
- En panteons i tombes ....................................... 81,12
- En nínxols de classe doble, grup central .......... 42,12
- Nínxols .............................................................. 31,45
- Columbaris A..................................................... 5,62
- Columbaris B..................................................... 50,00
 
2. CONCESSIÓ DE SEPULTURES 
  
 Euros 
- Parcel·les per a panteons, per pam2 .............. 50,50
- Nínxols amb ossera especials ........................ 973,60
- Nínxols de primera fila .................................... 811,40
- Nínxols de segona fila..................................... 811,40
- Nínxols de tercera fila...................................... 780,90
- Nínxols de quarta fila....................................... 681,80
- Nínxols de quinta fila....................................... 609,40
- Nínxols de sisena fila ..................................... 421,60
- Nínxols dobles amb ossera, grup central........ 2.441,90
- Nínxols dobles sense ossera, grup central...... 1.996,10
- Nínxols dobles amb ossera, altres grups......... 1.785,10
- Nínxols dobles sense ossera altres grups....... 1.622,90
- Tomba núm. 8 ................................................. 22.337,30 
- Tomba núm. 38................................................ 21.108,90 
- Tomba núm. 49................................................ 21.639,00 
- Panteó  núm. 8................................................. 27.424,10  
- Panteó núm. 4 ................................................. 18.211,60   
- Panteó núm. 1.................................................. 55.000,70   
- Panteó núm. 12................................................ 28.203,00   
- Tomba núm. 1B................................................ 25.924,20  
- Tomba 2B......................................................... 27.028,50 
 
3. LLOGUER DE NÍNXOLS 
                                                                                   Euros   
- Per cada dos anys............................................... 81,00 
 
4. DRETS D’EDIFICACIÓ 
                                                                                 Euros   
- Per m2 exterior.................................................  310,50 
 
5. ÚS DE LES SALES DE VETLLA  (TANATORI MUNICIPAL)  
 



 
  
 
 
  
                                                                                  Euros   
- Utilització de les sales de vetlla............................247,55 
 
L'import serà sempre el mateix amb independència de les hores que s'utilitzi la 
sala de vetlla. 
 
6. CONSERVACIÓ DEL CEMENTIRI 
 
 Euros 
- De  panteons  i  tombes fins a 10 metres, per 
unitat i any  ........................................................ 53,20
- De  panteons  i tombes de més de 10 metres, 
per unitat i any .................................................. 107,10
- De nínxols senzills .......................................... 17,30
- De nínxols dobles ........................................... 30,10
- Columbaris ...................................................... 7,10
 
7.  EXPEDICIÓ DE TÍTOLS 
 
 Euros 
- De panteons i tombes ..................................... 10,25
- De nínxols ....................................................... 10,25
- Columbaris ...................................................... 10,25
- Duplicats ......................................................... 38,50
 
8. TRASPÀS DE TÍTOLS 
 
 Euros
- Panteons i tombes........................................... 153,90
- Nínxols especials amb ossera......................... 92,40
- Nínxols de 1a, 2a i 3a fila ............................... 63,80
- Resta de nínxols ............................................. 63,80
- Columbaris ...................................................... 32,10
 
9. DRETS DE TRASLLAT 
        
- Drets de trasllat................................................ 94,60
 
10.RESCAT D’UNA CONCESSIO. 
 
- Rescat.................................el 30% de l’import de la concessió 
 
11. COLUMBARIS 
             Euros 
- Plantes 1 i 2..................................................... 377,90 
- Planta 3 .......................................................... 363,80  
- Planta 4 .......................................................... 317,50  
- Planta 5 .......................................................... 283,80  
       



 
12. LÀPIDES, MARCS DE VIDRIERES I ALTRES ELEMENTS DECORATIUS 
(autorització) 
             Euros 
- Làpides.............................................................. 20,50 
 
13. LÀPIDES COLUMBARI (autorització) 
             Euros 
- Làpides columbari............................................. 16,60 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE. 
 
Es modifica l’art 6.1.d), d’acord amb el següent redactat: 
 
d) Altres tarifes (a aquest import cal afegir l'IVA) 
 

 Construcció de connexió (sense obra civil) 
♦ Sense clau de registre 

- 1”  252,54€ 
- 1” (prov. obres) 252,54€ 
- 1” ¼ 263,17€ 
 

♦ Amb clau de registre 
- 1”1/2 483,96€ 
- 2"                                                              569,12 € 
- 2” (incendis) 923,52€ 

 
 Construcció de connexió amb obra civil) 

 
♦ Sense clau de registre 

- 1”  413,64€ 
- 1” (prov. obres) 467,79€ 
- 1” ¼ 424,26€ 

♦ Amb clau de registre 
- 1”1/2 864,43€ 
- 2”  949,59€ 
- 2” (incendis) 1.377,76€ 

 
 Instal·lació d’una clau de registre a la vorera (sense obra civil) 

- 1” ¼ 196,48€ 
- 1”1/2 224,53€ 
- 2”  275,38€ 

 
 Instal·lació d’una clau de registre a la vorera (amb obra civil) 

- 1” ¼ 518,75€ 
- 1”1/2 546,80€ 
- 2”  597,64€ 

 
 Instal·lació del comptador 

- 13 mm 120,64€ 
- 15 mm 133,74€ 
- 20 mm 146,33€ 
- 25 mm 169,31€ 
- 30 mm 199,40€  

 



 Trasllat de comptador per canvi de domicili dins de la Zona Maresme 
Nord 79,25€  

 
 Trasllat de comptador DN 13 mm a vorera 274,02€ 

 
 Reobertura del servei 49,61€ 

 
 Verificació comptador DN13mm indústria 162,34€  

 
 



 
  
 
 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS INSTAL·LACIONS. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. Procediment de certificació de compatibilitat del projecte amb el 

planejament urbanístic................................................................. 66,20-€ 
 
2. Autorització ambiental de les activitats de l’annex I del reglament de la LIIAA 

o norma que el modifiqui. 
 
- Fins a 500 m2......................................................................... 1.377,50.-€ 
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés.................. 398,90.-€ 

 
3. Llicència ambiental de les activitats de l’annex II de la LIIAA o norma que el 

modifiqui. 
 
- Fins a 500 m2......................................................................... 1.503,40.-€ 
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés.................. 398,90 .-€ 
 
4. Llicència municipal d’obertura d’establiments per a activitats o instal·lacions 

de l’annex III de la LIIAA o norma que el modifiqui. 
 

4.1. Activitats 
- Fins a 500 m2.............................................................. 1.377,50.-€ 
- Més de 500 m2 per cada 200 m2 o fracció d’excés........398,90.-€ 

4.2. Instal·lacions....................................................................... 191,10.-€ 
 

5. Comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues. 
 

5.1 Activitats 
- Fins a 50 m2............................................................................  228,50 € 
- De més de 50 m2 a 100m2.....................................................  565,60 €     
- Més de 100m2 o fracció d'excés................................................ 79,70 € 
5.2  Instal·lacions .......................................................................... 62,50 € 

 
6. Transmissió de llicència d’activitats............................................. 26,80.-€ 
 
7. Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les 

activitats i instal·lacions............................................................... 26,80-€ 
 
8. Procediment de revisió de llicència ambiental de les activitats de l'annex II 

de la LIIAA o norma que el modifiqui .......................................   327,60 € 
 



9. Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex II de la LII AA o 
norma que el modifiqui .......................................................................71,90 € 
 
10. Procediment de control periòdic de les activitats de l'annex III de la LII AA o 
norma que el modifiqui......................................................................140,20 € 
 
11. Procediment d'adequació de les activitats de l'annex II de la LIIAA o norma 
que el modifiqui, autoritzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei, .................................................................................................. 327,60 € 
 
12. Procediment d'adequació de les activitats de l'annex III de la LIIAA o norma 
que el modifiqui, autoritzades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei, ..................................................................................................242,90 € 
 
En el cas de les activitats incloses a l'annex II de la LIIAA la quantitat que resulti 
d'aplicar les anteriors tarifes s'augmentarà per l'import que correspongui a cada 
tipus d'activitat de la Taxa per a la prestació dels servei de Ponència Ambiental 
Comarcal aprovada pel Consell Comarcal del Maresme. 
 
En els supòsits de desistiment o renúncia abans d’obtenir la llicència, s’abonarà 
en concepte de taxes el 50% de l’import que correspondria. 
 
Ens els supòsits en què la quantia de la taxa es fixa segons els m2 s’ha de tenir 
en compte les següents determinacions: 
- Els m2 totals de superfície computable seran els m2 de superfície construïda 
en què es desenvolupa l’activitat més els m2 de superfície annexa. 
- Es considera superfície annexa aquella en què no es desenvolupa pròpiament 
l’activitat, és a dir, magatzems auxiliars, zones d’aparcament i serveis, etc... 
- No es computarà com a superfície les zones destinades a vials, jardins o 
zones de seguretat. 
- En els casos d’ampliació de superfície es tindran en compte únicament les 
superfícies ampliades. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA ESPECIAL 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6, d’acord amb el redactat següent: 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantia fixa relativa a la tramitació 
de l’autorització dels serveis, i una quantia variable en funció del temps invertit i 
del nombre d’efectius, tant personals com materials, que s’utilitzin en la 
prestació del servei. 
  
2.  A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 
 Euros 
Epígraf 1. Per l’autorització de cada servei especial...................... 31,50 

30,50 

68,50 

Epígraf 2. Serveis especials 
a) Per cada policia municipal, per cada hora o fracció................... 
b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació de dos 
agents, per cada hora o fracció....................................................... 
c) Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o 
fracció.............................................................................................. 37,25 
 
3. En l'aplicació de la tarifa es tindrà en compte que el temps de prestació 
efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la 
sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la 
seva entrada després d'haver acabat el servei. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 



 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12, REGULADORA DE LA TAXA PER 
RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES 
RESIDUS SÒLIDS URBANS. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6.1, d’acord amb el redactat següent: 
 
1. Per cada habitatge....................................................................113,50 € 
 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. 
 
1.1. 
 
1. Contribuents que acreditin que els ingressos totals del nucli econòmic de 
convivència no superen l’import equivalent al 150% del salari mínim 
interprofessional..........................................................................................11,40€ 
 
Article 12. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 12, d’acord amb el següent redactat: 
 
1-Per cada  despatx professional....................................... 113,50€ 
 
2- Parades interior mercat.................................................. 113,50€ 
 
3-Establiments d’alimentació: 
 
 Euros 
- Fins a 40 m2................................................................. 187,40 
- De 41 a 60 m2 ............................................................. 221,50 
- De 61 a 150 m2 ........................................................... 306,80 
- De 151 a 400 m2  ........................................................ 392,00 
- Més de 400m2, quota base.......................................... 511,20 
- Per cada 100m2 o fracció de més ............................... 121,50 
 
4-Altres locals no expressament tarifats (oficines bancàries, altres 
comerços,...): 

 
 Euros 
- Fins a 40 m2................................................................. 113,60 
- De 41 a 60 m2.............................................................. 143,20 
- De 61 a 150 m2............................................................ 176,70 
- De 151 a 400 m2 ......................................................... 223,90 
- Més de 400m2 quota base........................................... 270,40 
- Per cada 100m2 de més.............................................. 116,70 
 
5-Indústries 
 



 
  
 
 
  
 Euros 
- Fins a 40 m2................................................................. 176,70 
- De 41 a 60 m2.............................................................. 208,80 
- De 61 a 150 m2............................................................ 289,30 
- De 151 a 400 m2 ......................................................... 379,60 
- Més de 400m2 quota base........................................... 481,90 
- Per cada m2 d’excés ................................................... 0,30 
 
6- Gasolineres, Tallers de reparació de vehicles i rentats i greixats de vehicles: 

 
 Euros 
- Fins a 150 m2............................................................... 289,30 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 379,60 
- Més de 400m2 quota base........................................... 481,90 
- Per cada 100 m2 o fracció de més............................... 116,70 
 
7 – Bars i cafeteries, orxateries, xocolateries i similars sense serveis de 
restauració, així com establiments d’espectacles (discoteques, cines, teatres, 
sales de festa,...): 
 
 Euros 
- Fins a 60 m2................................................................. 236,90 
- De 61 a 150 m2............................................................ 283,60 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 378,80 
- Més de 400m2 quota base........................................... 481,90 
- Per cada m2 de més.................................................... 4,10 
 
8- Bars i cafeteries, frankfurts, restaurants i similars amb servei de restauració: 
 
 Euros 
- Fins a 60 m2................................................................. 274,20 
- De 61 a 150 m2............................................................ 328,20 
- De 151 a 400 m2.......................................................... 511,20 
- Més de 400m2 quota base........................................... 557,70 
- Per cada m2 de més.................................................... 4,10 
 
9-Hotels, motels, hotels – apartaments, hostals, residències, cases de colònies, 
pensions,...: 
 
 Euros 
a) Amb restaurant, per habitació o allotjament............... 46,50 
b) Sense restaurant, per habitació o allotjament............ 37,30 
 
10-Entitats associatives, escoles, guarderies, acadèmies, i altres centres 
d’ensenyament: 
 
 Euros 
- Fins a 250 m2............................................................... 131,50 
- De 251 a 500 m2.......................................................... 189,70 



- De 501 a 1000 m2........................................................ 230,40 
- Més de 1000 m2........................................................... 306,30 
 
11-Guinguetes platja (incloent-hi la terrassa), per temporada 
 
 Euros 
- Fins a 60 m2................................................................. 125,60 
- Més de 60 m2............................................................... 213,60 
 
12- Càmpings i caravànings 
 
 Euros 
- Fins a 7.000 m2............................................................ 3.508,70 
- De  7.001 a 12.000 m2................................................. 4.584,80 
- De 12.001 a 20.000 m2................................................ 5.722,60 
- De més de 20.000 m2.................................................. 6.877,50 
 
13- Club nàutic, quota única........................................... 6.402,90 
 
A les Residències Geriàtriques sense ànim de lucre se’ls aplicarà una tarifa del 
15% de l’establert a la tarifa número 5.  
 
Els comerços anteriors inclosos a la zona núm. 1 “Zona comercial definida a la 
UASU número 3 del P.G.O.” del llistat de categories fiscals de carrers a efectes 
de l’Impost sobre activitats econòmiques, tindran un augment del 2% sobre les 
tarifes anteriors. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA DE 
CLAVEGUERAM 
 
Article 5. Quota tributària 
 
Es modifica l’art 5, d’acord amb el següent redactat: 
 
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€ 
 
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 0,000740 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 aparcaments, 
la tarifa a aplicar sobre aquests serà la resultant d'aplicar sobre la base el tipus 
del 0,000371 amb un mínim de 10 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16, REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SERVEI DE MERCAT 
 
Article 6.Tarifes 
 
Es modifiquen els apartats 1 i 2, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. Parades laterals, preu mensual: 
 
          . Dobles.................. 188,50 Euros  
          . Senzilles...............   94,20          Euros  
          . Bar.......................  128,40  Euros  
 
2. Parades centrals, preu mensual: 
 
          - Fruita i verdura........... 43,50 Euros  
          - Peix amb cambra...... 129,40 Euros  
          - Peix sense cambra..... 70,10 Euros 
 
 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Article 6è. Tarifes 
 
Es modifica l’article 6è, d’acord amb el següent redactat: 
         
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 
 
           Euros 
a. Llicències d’obra major: 

a.1. Llicències d’obra nova per a edificis plurifamiliars, d’usos 
industrials, grup d’habitatges unifamiliars, i resta d’edificis amb 
altres usos predominants (hoteler, oficines, comercial, etc...) o 
sense ús específic............................................................................ 
a.2. Resta de llicències..................................................................... 

410,80
136,10

b. Llicència d’obra menor: 
    b.1. Si es requereix projecte.............................................................. 
    b.2. Si no es requereix projecte......................................................... 

102,70
51,40

c. Llicència d’enderroc........................................................................... 125,60
d. Llicència d’instal·lació de grues – torre i aparells elevadors 
provisionals d’obra ................................................................................ 148,00
e. Llicència d’instal·lació de rètols,tendals, aparells d’aire condicionat i 
altres elements visibles des de la via pública........................................ 71,90
f. Pròrroga de llicència d’obres atorgada............................................... 30,80
g. Transmissió de llicència d’obres atorgada......................................... 30,80
h. Llicència de canvi d’ús....................................................................... 71,90
i. Llicència de parcel·lació...................................................................... 192,60
j. Llicència de primera ocupació d’edificis  
- Unifamiliars.......................................................................................... 80,10
- Edificis plurifamiliars, per cada habitatge o local................................. 17,10
- Locals................................................................................................... 66,80
- Naus industrials sense ús predefinit.................................................... 66,80
k. Altres llicències urbanístiques............................................................ 51,40
 
 



ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LES TAXES PER 
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 
 
 
ANNEX DE TARIFES 
 
Es modifica l’Annex de Tarifes, d’acord amb el següent redactat: 
 
TARIFA 1-  ENTRADA ALS “MUSEUS D’ARENYS” 
 
Entrada normal 3,00€ 
Entrada reduïda 1,50€ 
 
Aplicació de les tarifes: 
- Entrada reduïda: jubilats, grups (mínim de 12 persones), estudiants menors 
de 25 anys amb carnet oficial i joves amb carnet jove. 
-  Entrada gratuïta per a escolars acompanyats de tutor, menors de 12 anys, i 
associacions sense ànim de lucre de professionals de la museologia 
degudament acreditats. 
 
TARIFA 2- PRESTACIÓ SERVEIS DE SANITAT 
 
Es modifica la TARIFA 2, d’acord amb el següent redactat: 
 
TARIFA 2. SERVEIS DE SALUBRITAT PÚBLICA RELATIVA A LA TINENÇA 
DE GOSSOS 
 
1.- Per la prestació dels serveis, anualment, per gos,................   7,45 euros 
2.- Per recollida i trasllat d'un gos domèstic al centre que 
determini l'Ajuntament................................................................ 40,00 euros 
3.- Estada, manutenció i custòdia, per dia, amb un màxim de 
20 dies........................................................................................   4,55 euros 
4.- Llicència per tinença i conducció d’animals perillosos........... 23,20 euros 
 
Les despeses veterinàries o d'altre tipus que pugui originar l'animal aniran a 
càrrec del seu propietari  
 
Règim d’ingrés. En les tarifes dels apartats 1 i 4 el període de cobrament per 
als valors - rebuts notificats col·lectivament es determinarà cada any, i es farà 
públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes 
fixats en la Llei general tributària. 
 
En les taxes dels apartats 2, 3 la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, que 
es presentarà i s’haurà de pagar quan es sol·licita el servei. 
 
TARIFA 3. UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS   
 
  TARIFA TARIFA 



 
  
 
 
  

GENERAL ESPECIAL (*)
1  Camp de futbol, per partit....................................... 47,80 € 18,50 €
2 Camp de futbol, per partit amb llum....................... 68,80 € 27,70 €
3 Lloguer del camp de futbol per 6 hores, amb fi de 

lucre i per activitats no esportives.......................... 383,60 € 184,90 €
4 Lloguer del camp de futbol per 6 hores amb fi de 

lucre, per activitats  esportives............................... 117,10€ 61,60 €
5 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats  esportives.......................... 36,50€ 18,50€
6 Lloguer del camp de futbol per 6 hores sense fi 

de lucre, per activitats no esportives...................... 185,40 € 92,40 €
7 Fiança.................................................................... 213,10 € 106,80 €
8 Lloguer equip de so per acte de 6 hores (**)......... 160,20 € 
9 Llouger camp futbol per a torneigs, amb fi de 

lucre, per dia.......................................................... 100,00 € 
 
(*): Persones jubilades, minusvàlides i socis clubs integrats en l’O.A.M. 
d’Esports 
 
(**) El club es farà càrrec de les despeses corresponents al tècnic de so. 
 
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  

 



ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS 
D'INTERÈS GENERAL. 
 
Es modifica l’article 5, que queda redactat de la següent manera: 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imponible 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 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, per unitat urbana, corregit pel coeficient 
atribuït a la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2008 
és de 75,5 euros/any. 
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de 
6.477 
NH= 90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2007: 12.614 
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 
2008 és de 290 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 2008 és de 58.061 euros. 
 
c) Imputació per a operador
 



 
  
 
 
  
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són 
els següents: 
 
 

 CE Quota 
Telefónica 

Móviles 46,2% 6.706,05 
Euros/trimestre 

Vodafone 29,6% 4.296,51 
Euros/trimestre 

Orange 24,1% 3.498,18 
Euros/trimestre 

 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran  provar 
davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha 
estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran 
aplicant el coeficient acreditat per l’obligat tributari. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 
 



 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINOLS, BASTIDES I ALTRES 
ANÀLOGUES. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6, d’acord amb el següent redactat: 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents : 
 
1.- Ocupació de la via pública o terrenys d’ ús públic amb runes, terra, sorra, 
materials de construcció i similars, per  m2 o fracció i dia: 
 
- Categoria 3 de vies públiques......................................................... 1,25€   
- Resta de categories de vies públiques........................................... 1,05€  
 
2.- Ocupació provisional de la via pública o terrenys d’ús públic amb 
contenidors o sacs, col·locats d’acord amb la normativa prevista: 
 
        Per dia Per mes 
Per cada sac: 
- Categoria 3 de vies públiques..................................... 1,35€.......... 24,10€  
- Resta de categories de vies públiques....................... 1,20€...........21,00€  
 
Per cada contenidor: 
- Categoria 3 de vies públiques..................................... 1,80€.......... 69,30€  
- Resta de categories de vies públiques........................1,20€...........46,20€  
 
3.- Ocupació provisional de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques 
d’obra, puntals, cavallets, bastides, grues, muntacàrregues, casetes d’obra, i 
altres instal·lacions anàlogues, per mes i m2  . 
 
- Categoria 3 de vies públiques........................................................... 8,50€   
- Resta de categories de vies públiques............................................. 6,95€  
 
De les tarifes anteriors, independentment de la durada de l'ocupació, es 
meritarà una taxa mínima de 15 euros. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 



 
  
 
 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6. Quota tributària, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes en els apartats següents: 
 

   € per Temporada € per mes (*) 
   Alta Mitja Baixa Alta Mitja Baixa 

Riera (llera), per m2 o 
fracció 32,70   12,65   

Riera (Vorera) i Passeig 
Xifré, per m2 o fracció 29,90 12,05 9,90 11,50 6,20 3,10 

Resta de vies públiques, 
m2 o fracció 18,00 7,70 5,50 6,35 3,60 1,55 

 
(*) Només és possible tributar sota aquesta modalitat un mes per temporada 
com a màxim. Si l’ocupació supera el mes, s’haurà de tributar per temporada. 
       
Regles generals 
 
1. La temporada alta va del 30 de maig al 28 de setembre.  
 
2. La temporada mitja s'estableix de l'1 d'abril al 29 de maig, i del 29 de 
setembre al 31 d'octubre. 
 
3. La temporada baixa de l'1 de gener al 31 de març, i de l'1 de novembre al 31 
de desembre 
 
4. Serà l'Ajuntament qui fixarà, en cada cas, les dimensions de les terrasses en 
funció de quin sigui l'interès públic a tutelar. En tot cas, durant les temporades 
mitja i baixa només s'autoritzarà la instal·lació de terrasses sobre les voreres. 
 
5. En el cas de l’ocupació de la llera de la Riera la temporada alta, única en què 
es pot produir la seva ocupació, serà entre els dies 29 de maig i 29 de 
setembre.  
 
6. En tot cas, les terrasses de la zona de la Riera els dissabtes només podran 
muntar a la zona de la vorera a partir de les 15 hores. 
 
Regles especials 

 
1. 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 cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 



 
2. En aquells aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es 
considerarà que l’aprofitament s’ha realitzat per un període igual a la 
temporada. 
 
3. Quan per l’autorització de la utilització privativa s´utilitzin procediments de 
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
El text d'aquesta ordenança és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d'obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 
per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2007. 



 
  
 
 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, 
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I 
RODATGES CINEMATOGRÀFICS 
 
 
Article 6.Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6, d’acord amb el següent redactat: 
 
TARIFA PRIMERA.- VENDA AL MERCAT SETMANAL 
 
1.- Venda mercat setmanal, per metre lineal o fracció i dia:  
    - Més de 30 dies l’any...........................................................  1,75 ,- euros  
    - Amb caràcter eventual........................................................  4,25   ,- euros  
 
2. Els titulars de les parades podran adquirir un con per reservar l’espai 
d’aparcament per desmuntar la parada per 35 €, en concepte de fiança que 
serà retornada quan el titular de la parada es doni de baixa o decideixi 
prescindir del con. 
 
TARIFA SEGONA.-  VENDA DE PRODUCTES, EXPLOTACIÓ DE 
DIVERSIONS, ESPECTACLES I ACTIVITATS INDUSTRIALS A LA VIA 
PÚBLICA. 
 
1.Venda de productes diversos: 
 
- Venda o exposicions amb motiu de fires i festes en general (exclosa la 

Festa Major), per metre quadrat o fracció i dia ......................................6,90 € 
 

L’activitat a què es refereix l’epígraf anterior, organitzada i / o 
desenvolupades per entitats i/o associacions sense ànim de lucre inscrites 
en el Registre Municipal d’Entitats, es considerarà que no tenen caràcter 
comercial, per la qual cosa satisfaran la quantitat de 30,00€ per autorització, 
sempre que l’activitat es dugui a terme amb motiu i/o ocasió de celebracions 
culturals, recreatives, i /o esportives de reconegut prestigi i/o interès 
municipal, cosa que haurà de ser acreditada documentament pel servei 
municipal competent. 

 
- Ocupació de la via pública per a la venda o exposició de productes per un 

període de fins a 4 mesos: 
   Per dia Per mes 

(a) Zona Riera i Passeig Xifré,  
 per metre quadrat o fracció.............................................. 2,45€...... 24,60€ 

 
 (b) Resta de vies, per metre quadrat o fracció.................2,05€......15,40€ 
 
- Ocupació de la via pública per a la venda o exposició de productes per un 

període superior a 4 mesos: 



      Per mes 
(b) Zona Riera i Passeig Xifré,  

 per metre quadrat o fracció.............................................................10,10€ 
 

 (b) Resta de vies, per metre quadrat o fracció.................................. 5,50€ 
 
2.Desenvolupament d’activitats recreatives: 
 
2.1- Circs o altres instal·lacions eventuals o desmuntables per a la realització 
d’espectacles, actuacions lúdiques i activitats de promocions culturals, 
esportives, musicals i similars: 
  
- Fins a 500m2 de superfície ocupada i dia......................................... 110,90€ 
- Cada 100m2 o fracció de més............................................................... 8,25€ 
 
- Fiança: 

Fins a 500 m2............................................................................ 1.200€ 
Més de 500 m2.......................................................................... 1.800€ 

 
2.2- Parades situades a les platges després de la concessió  administrativa 
prèvia: 

 
 Euros / m2 / temporada: 
 

- Guinguetes..................................................................... 104,00 
- Terrasses........................................................................   26,50 
- Altres activitats no previstes en els Plans d’ Usos.........   1,38 
 

 Euros / unitat / temporada: 
 

- Hamaques, gandules...................................................... 19,85 
- Patins, windsurf, canoes i similars sense motor............. 30,10 
 
Als efectes de la present ordenança s’entendrà per temporada la que fixa la 
demarcació de Costes de l’Estat que és de l’u de maig a 30 d’octubre. 
 
La superfície realment ocupada serà mesurada pels Tècnics Municipals. 
 
La quantitat que resulti d’aplicar les tarifes per l’aprofitament especial del 
domini públic marítim terrestre mitjançat guinguetes, terrasses, patins i 
hamaques s’augmentarà  per l’import en concepte de taxa que la Corporació 
ha de satisfer a la Demarcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi 
Ambient. 

 
2.3 - Parades i atraccions de la Festa Major 
 
2.3.1 Instal·lacions complementàries a fires i espectacles: parades de venda de 
llaminadures, fruites seques, cotó o similars, creps, xurreries i similars 
..........................12,40 €/m2 o fracció/totalitat de la festa, amb un mínim de 70€. 
 



 
  
 
 
  
2.3.2 Casetes. Queden incloses dins d’aquesta categoria les parades tipus tir, 
pesques, curses de camells, i similars .................................................................. 
............................................................ 12,40 €/m2 o fracció / totalitat de la festa. 
 
2.3.3 Atraccions infantils 
 
- No mecàniques: Globus, pistes americanes, llits elàstics i similars....................  
  ...........................................................................7,15€ / m2 / totalitat de la festa 
 
- Mecàniques: Cavallets, voladors, miniescalèxtric, babys i similars 
 

-Fins a 50 m2 .....................................10,30€ / m2 o fracció / totalitat de 
la festa. 

 
-Per cada m2 o fracció d’excés...............6,20€ /m2 o fracció / totalitat de 
la festa. 

 
2.3.4 Atraccions no infantils  
 
Fins a 200 m2........................................10,30€ / m2 o fracció / totalitat de la 
festa 
 
Per atraccions de més de 200m2............4,00€/m2 o fracció / totalitat de la festa 
 
2.4 Bars................................................................................ 17,15€ / m2 o fracció 
 
Fora del període de la festa major i haurà una aplicació de tarifes proporcional 
per dia. 
 
Quan l’Ajuntament proporcioni un espai d’allotjament als camions – vivenda 
dels firaires, aquests hauran de dipositar a la Tresoreria municipal una fiança 
de 1.500 euros per tal de garantir el bon estat de l’espai ocupat. 
 
3. Altres activitats 
 
- Taulells, aparadors, frigorífics, expositors o qualsevol altre tipus d’instal·lació 

o ocupació  immediatament annexa a qualsevol tipus d’establiment,: 
 

1) Període del 15 de maig al 15 de setembre per m2 o fracció: 
 

 (a) Zona Riera i Passeig Xifré ................................ 29,90 euros 
 
 (b) Resta de Vies Públiques ................................... 18,00 euros 

 
2) Resta de l’any, per m2 o fracció i mes o fracció: 
 
 (a) Zona Riera i Passeig Xifré .................................. 3,75 euros 
 
 (b) Resta de Vies Públiques ..................................... 2,05 euros 



 
- Camions o vehicles destinats a la venda o exposició de tot tipus de 

productes, per vehicle i dia..................................................20,20€ 
 
- Ocupació via pública, parcs, jardins o locals municipals per rodatge de 

pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o 
comercial amb finalitat lucrativa, amb independència de l’obligatorietat 
d’obtenir l’autorització municipal pertinent i de pagar els serveis que, per 
aquest motiu, es requereixin, per cada emplaçament que s’ocupi per dia o 
fracció............................................................................... 487,80 € 

 
- Per sessions fotogràfiques amb finalitats professionals o publicitàries, per 

dia o fracció i per emplaçament........................................ 154,00€ 
 
- Quioscos dedicats a la venda de bitllets de l’O.N.C.E. per m2 / any....96,90€ 

 
Aquesta quantitat s’aplicarà íntegrament als 1,5 primers metres quadrats de 
cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un recàrrec de 7,55 euros. 
per metre quadrat o fracció. 

 
TERCERA Aparells automàtics que s’accionen per monedes, per a 
entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per semestre i m2 o fracció: 
 

(a) Zona Riera i Passeig Xifré ............................................ 40,20 euros 
 
(b) Resta de Vies Públiques ..............................................  21,15 euros 

 
TARIFA QUARTA - ANUNCIS QUE OCUPIN TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC 
LOCAL 
 
- Zona Riera i Passeig Xifré, per trimestre / m2 o fracció ......  16,85 € 
- Resta Vies Públiques, per trimestre / m2 o fracció .............. 10,00 € 
 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi procediment de licitació 
pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició 
sobre la qual recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 



 
  
 
 
  
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26  TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES 
A TRAVÉS DE LES  VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER 
A APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6. Quota tributària, d’acord amb el següent redactat: 
        
1.Entrada de vehicles, euros  per metre lineal / any o fracció 
 
- Categoria 3 de vies públiques......................................................... 20,50            
- Resta de categories de vies públiques........................................... 15,40                   
 
1. Segons el nombre de places de l’aparcament al qual dóna accés el gual, 

s’aplicaran els següents coeficients sobre la tarifa anterior: 
 

Nombre de places          coeficient
De 1 a 4                                1 
De  5 a 10                             2 
De 11 a 25                            3 
De 26 a 50                            4 
Més de 50                             5 
          

2. Per reserva d’espai o prohibició d’estacionament, euros per metre lineal / any 
o fracció: 

             
- Categoria 3 de vies públiques......................................................... 27,35            
- Resta de categories de vies públiques........................................... 21,10                   
 
3. Reserva especial de parada en les vies i terrenys d’ús públic, concedits a 

determinades persones, per a càrrega i descàrrega de mercaderies, materials,  
davant  de l’obra en construcció, de reformes o enderrocs d’immobles,  Per 
cada metre lineal o fracció, euros al semestre: 

 
- Categoria 3 de vies públiques ........................................................ 13,70            
- Resta de categories de vies públiques............................................10,30                  
 
 
4. Reserves d’estacionament de curta durada que s’utilitzen amb caràcter 
particular (descàrregues puntuals, mudances etc.) 
 
 Fins a 10 m.l. i dia 

- Categoria 3 vies públiques............................................................. 9,30 € 
- Resta de categories de vies públiques........................................... 8,00 € 

 
Per cada 5 m.l. o fracció de més 

- Categoria 3 vies públiques............................................................. 1,70 € 
- Resta de categories de vies públiques........................................... 1,10 € 
 



5. Tall de carrers amb motiu d’obres particulars, operacions de càrrega i 
descàrrega, revetlles i altres activitats anàlogues, euros per hora o fracció:  
- Fins a 6 hores diàries.................................................................... 7,60€ 
- Més de 6 hores a 12 hores diàries................................................ 5,70€ 
- De 12 a 24 hores diàries............................................................... 4,30€ 
 
6. Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a particulars per 
a aparcament exclusiu o reserva d’espai de cotxes de minusvàlids i els 
adaptats per a la seva conducció per persones amb discapacitat física. Per 
cada metre lineal o fracció de llargada, i any: 
 
- Categoria 3 de via pública........................................ 20,40€ 
- Resta de vies públiques...........................................  15,30€ 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27. TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
 
Es modifica l’article 6. Quota tributària, d’acord amb el següent redactat: 
 
L’ import de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa 
continguda en l'apartat següent. 
 
A) 
- Estacionament d’un vehicle (durant els mesos juny/juliol/agost/setembre) 

per una hora.............................................................................. 1,20 euros 
 
- Estacionament d’un vehicle (resta de l’any) per una hora.........1,10 euros 
 

Fraccions: es comptaran de forma proporcional a preu d’una hora 
expressada en minuts, amb un mínim de 15 minuts. 

 
B) 
- Targeta per als usuaris habituals: 
 
              Mesos juny/juliol/agost/setembre 

- 50 hores...............................................................................54,00 euros 
- 100  hores...........................................................................102,00 euros 

 
         Resta de mesos 

 
- 50 hores............................................................................... 49,50 euros 
- 100 hores..............................................................................93,50 euros 

 
La targeta especial de comerç tindrà una reducció del 25% sobre els imports 
assenyalats a l’apartat A) anterior, referit a l’estacionament d’un vehicle per ½ 
hora. 
 
 
 



 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28. TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Es modifica l’article 6, d’acord amb el següent redactat: 
 
1. Per la utilització privativa de la Sala Polivalent de l’edifici Calisay. 
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament  

             - Fins a 5 hores............................................................. 40,00€
             - Tot el dia..................................................................... 80,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Per hora o fracció fins a 5 hores................................. 67,50€
             - Més de 5 hores, per dia.............................................. 675,00€

 
2. Per la utilització privativa de la Sala Noble de l’edifici Calisay. 
 

- Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’entitats 
de l’Ajuntament, per hora o fracció fora de l’horari establert 10,00€

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament  

             - Fins a 5 hores............................................................. 20,00€
             - Tot el dia..................................................................... 40,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 50,00€
             - Tot el dia..................................................................... 70,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€

 
3. Per la utilització privativa de la sala de l’Hotel d’Entitats de l’edifici Calisay 
 

- Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’entitats 
de l’Ajuntament, per hora o fracció fora de l’horari establert 10,00€

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament  

             - Fins a 5 hores............................................................. 15,00€
             - Tot el dia..................................................................... 30,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 40,00€
             - Tot el dia..................................................................... 60,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€

 
4. Per la utilització privativa de l’aula de l’Hotel d’Entitats de l’edifici Calisay 
 



 
  
 
 
  

- Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’entitats 
de l’Ajuntament, per hora o fracció fora de l’horari establert 10,00€

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament  

             - Fins a 5 hores............................................................. 10,00€
             - Tot el dia..................................................................... 20,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores............................................................. 30,00€
             - Tot el dia..................................................................... 50,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€

 
5.Per la utilització privativa de sala J.M. Arnau de l’edifici Calisay 
 

- Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d’entitats 
de l’Ajuntament, per hora o fracció fora de l’horari establert 10,00€

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al Registre 
d'entitats de l'Ajuntament: 

             - Fins a 5 hores.............................................................   30,00€
             - Tot el dia.....................................................................   60,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert................. 10,00€
- Resta de subjectes passius 
             - Fins a 5 hores.............................................................   70,00€
             - Tot el dia.....................................................................   90,00€
             - Per hora o fracció fora de l’horari establert.................   10,00€

 
En els apartats 1 a 5 l’horari establert per a les sales és de dilluns a divendres 
de les 8:00 hores a les 22:00 hores, i dissabtes, diumenges i festius de les 9:00 
hores a les 14:00 hores, i de les 16:00 hores a les 21:00 hores. A la sala de 
l’apartat 1, divendres i dissabtes, es podrà autoritzar excepcionalment el seu ús 
fora de l’horari establert fins a les 2:00 hores. A les sales dels punts 2 a 5 es 
podrà autoritzar, excepcionalment, el seu ús fora de l’horari establert fins a un 
màxim de 2 hores. 
 
6. Sala d'exposicions Lloveras (per cada exposició)  
 

- Entitats sense ànim de lucre, no inscrites al  
Registre d'entitats de l'ajuntament..............................   20,00€ 
   
- Resta de subjectes passius................................... 35,00€ 

 
La vigilància de la sala no està inclosa en cap dels dos supòsits. 
 
En els apartats 1 a 6, quan les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre 
d’entitats de l’Ajuntament actuïn amb ànim de lucre en l’activitat organitzada 



se’ls aplicarà la taxa d’entitats no inscrites. L’existència o absència de l’ànim de 
lucre s’haurà d’acreditar degudament. 
 
7. Sala de la planta baixa de l’Ajuntament...............................494,30€ 
 
 
8. Utilització privativa de  Teatre principal. 
 

             - Tot el dia.....................................................................   824 €/dia
 
Organismes autònoms de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, entitats i associacions 
sense ànim de lucre: 
 
La cessió d’utilització del Teatre Principal serà d’un mínim de 4 hores, 
ampliables per hores. En el supòsit que alguna de les activitats esmentades 
tingui preu d’entrada, es generarà un increment del 20% sobre el preu de l’hora 
estipulat en els següents paràgrafs. 
 
 1) Activitats organitzades per organismes autònoms i societats 
municipals, escoles, entitats i associacions d’Arenys de Mar sense ànim de 
lucre, inscrites en el Registre Municipal d’entitats, l’entrada a les quals sigui 
lliure ...........................................................................................................30 €/h. 
 
 2)  Activitats organitzades per altres entitats i associacions sense ànim 
de lucre, l’entrada de les quals sigui lliure................................................. 45 €/h. 
 



 
  
 
 
  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ENSENYAMENT A L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 
 
Article 6è. Quota tributària. 
 
Es modifica l’art 6.1 d’acord amb el següent redactat: 
 
1. La quota tributària es determinarà d'acord amb la tipologia del servei 
d’ensenyament musical que s’hagi sol·licitat. 
 

QUOTA MENSUAL   
 
GENERAL 

 
Fins a 16 anys Més de 16 anys 

 

   
CURS 2ANY 
2007 / 2008 

INFANTIL 
ARENYS 

INFANTIL 
FORA 

ADULTS 
ARENYS 

ADULTS 
FORA 

SENSIBILITZACIÓ Llenguatge Musical  28,57 21,42 25,71 25,71 28,57 

INICIACIÓ Llenguatge Musical  40,25 30,19 36,23 36,23 40,25 

 Instrument 
30' ó 45' 
compartits 89,96 67,47 80,97 80,97 89,96 

ELEMENTAL Llenguatge Musical  54,54 40,91 49,09 49,09 54,54 

 Instrument 
30' ó 45' 
compartits 100,71 75,53 90,64 90,64 100,71 

 Instrument 45' 121,55 91,17 109,40 109,40 121,55 

  30'+30' 148,18 111,13 133,36 133,36 148,18 

 Instrument 30' + 45' 167,62 125,71 150,85 150,85 167,62 

GRAU MITJÀ Llenguatge Musical  36,90 27,68 33,21 33,21 36,90 

 Instrument 30’ 96,68 72,51 87,01 87,01 96,68 

 Instrument 45' 117,41 88,07 105,67 105,67 117,41 

 Instrument 60' 157,70 118,28 141,93 141,93 157,70 

 Instrument 45' + 30' 178,54 133,91 160,69 160,69 178,54 

 Instrument 30' + 60' 217,53 163,15 195,78 195,78 217,53 

 Instrument 45' + 45' 199,33 149,50 179,40 179,40 199,33 

ADULTS Llenguatge Musical  52,00 39,00 46,80 46,80 52,00 

 Instrument 30' 98,77 74,07 88,89 88,89 98,77 

 Instrument 45' 119,50 89,63 107,55 107,55 119,50 

 Instrument 60' 159,79 119,84 143,81 143,81 159,79 

 Instrument 45' + 45' 187,11 140,33 168,40 168,40 187,11 

INSTRUMENT SOL Instrument 30' 59,78 44,83 53,80 53,80 59,78 

 Instrument 45' 80,51 60,39 72,46 72,46 80,51 

 Instrument 60' 120,80 90,60 108,72 108,72 120,80 

 Instrument 30' + 45' 141,64 106,23 127,48 127,48 141,64 

 Instrument 30' + 60' 180,63 135,47 162,57 162,57 180,63 

 Instrument 45' + 45' 162,43 121,82 146,19 146,19 162,43 

 Instrument 45' + 60' 201,42 151,07 181,28 181,28 201,42 

 Instrument 45' + 45' + 60' 281,88 211,41 253,69 253,69 281,88 
 
 



COR JOVE  60' 10,37 

GRUP DE CAMBRA NIVELL MITJÀ 90' 22,14 
ACOMPANYAMENT REPARTURISTA (Per 
sessió) 15' 2,65 

ACOMPANYAMENT REPARTURISTA CANT  10,37 

CLASSE COL·LECTIVA DE CANT  10,37 

RODA D'INSTRUMENTS 30' 22,14 

REFORÇ DE VEU  30' 45,47 

BANDA DE MÚSICA  10,37 

ÀULA DE MÚSICA MODERNA 30' 54,54 

MATRICULES   67,75 

 
OBSERVACIONS: 
- LLENGUATGE MUSICAL: Al nivell quart i fi de grau del llenguatge elemental i 
al llenguatge aplicat se’ls aplicaran les mateixes tarifes que al Grau Mitjà 
(llenguatge sol o llenguatge + instrument) 
- RODA D’INSTRUMENTS (6 I 7 ANYS): Sobre la tarifa bàsica s’aplicaran els 
descomptes corresponents a l’edat i residència. 
- TAXA PER CANT: Serà la mateixa que la taxa per Instrument Sol. 
 


