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NÚM. 16/2013 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013. 

================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dinou de 

desembre de dos mil tretze, essent les 19 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota 

la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
JOAN MORA I  BOSCH ALCALDE       (CIU) 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU) 
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU) 
MIQUEL REY I CASTILLA  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
RAMON REIXACH I PUIG  REGIDOR DELEGAT      (CIU) 
OLGA ORTIZ I MORENO REGIDORA DELEGADA (CIU) 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR   (PSC) 
CONSOL PRADOS MARTINEZ  REGIDORA (PSC) 
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA                      (PSC) 
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR              (PSC) 
MARIA CARME MALTAS I FREIXAS REGIDORA (PSC) 
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR            (PSC) 
IVAN PERA ITXART REGIDOR                       (PSC) 
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR             (PSC) 
S’incorpora a la sessió en el punt núm.2 de l’ordre del dia 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR           (PP) 
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP) 
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP) 
 
MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC) 
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR              (PxC) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
CONXITA CALVO LOMERO   REGIDORA      (ICV-EUIA) 
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP) 
 
 

Excusa l’assistència a la sessió el Sr. Carlos Fontbona Gil, regidor del grup municipal 

de Plataforma per Catalunya. 
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT 

PASTOR, que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei 

per constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent : 

DECRET 
8240/2013 de 16 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 19 de desembre de 2013 

Òrgan: Secretaria General 
 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca 

els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió 
extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 19 de desembre de 2013, a les 19 
hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes 

consignats en el següent  

 

                                                           ORDRE DEL DIA 
 

1   DESPATX  OFICIAL 

 

   JUNTA DE PORTAVEUS 
 

1.1  Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i 

Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular de Catalunya donant 

suport a la proposta de la Fundació Comerç Ciutadà.  

 

 

      DICTAMENS 
 
    CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
         
    DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
   

2 Autorització a les empreses municipals PUMSA i GINTRA per procedir a la 

novació d’ algunes operacions de préstec: les primeres, concertades amb el 

Banc de Sabadell per import de 6.283.515 € i les segones, amb La Caixa,  per 

import de 3.999.306 €;  i conversió de l’import de 1.915.260,60 € concedit a 

PUMSA en concepte d’ajut de caixa a un import concedit en concepte de 

préstec participatiu 
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3 Autorització a PUMSA per a l’aprovació de la modificació de diferents 

articles dels Estatuts de PORTA LAIETANA, S.A., societat d’economia 

mixta participada per la societat municipal 

 

 

 -Servei d’Ingressos- 
 

4 Aprovació definitiva per l’exercici 2014 de les modificacions de les 

Ordenances reguladores de les taxes i preus públics. 

 

5 Aprovació definitiva per a l'exercici 2014,de les modificacions fetes a 

l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 

públic municipal i a l’Ordenança general de preus públics, així com les 

modificacions fetes a les Ordenances reguladores de l’Impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre béns 

immobles,  Impost sobre Construccions,  instal•lacions i obres i Impost sobre 

Activitats Econòmiques i al llistat de categories fiscals dels carrers. 

 

6 Aprovació  definitiva de  les  modificacions de les tarifes per a l'exercici 

2014. 

 

7 Aprovació definitiva de les bases per a la concessió de subvencions per al 

pagament de l’IBI i la taxa de la brossa domiciliària per raons socials per a 

l’exercici 2014. 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

1  - DESPATX  OFICIAL 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta 

de Portaveus extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 18 de desembre de 2013: 

 
 Declaració Institucional de condemna davant dels incidents produïts el 17-

12-2013 durant l’acte de presentació de la Plataforma “Súmate” al Centre 
Cívic de Pla d’en Boet. 

 
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 

 
“Ahir dimecres, durant la celebració de l’acte de presentació de la Plataforma 
Súma+e a Mataró, acte organitzat per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) que 
es va realitzar al Centre Cívic del Pla d’en Boet, un grup de persones va irrompre 
a la sala amb pancartes amb lemes i insults contra els organitzadors de la 
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xerrada i amb escrits de menyspreu i ofensius cap a opcions ideològiques que 
democràticament expressen el seu pensament. A més, un dels assaltants, va 
mostrar un esprai irritant amb el que pretenia ruixar els assistents. 
 
L’acció només es pot qualificar com un atac a la convivència, una provocació i un 
intent de coartar la llibertat d’expressió, de pensament i de reunió de les 
persones que van assistir a l’acte de Súma+e. 
 
Davant d’aquest nou episodi d’intolerància, l’Ajuntament de Mataró vol manifestar 
que: 
 

1. Tots els pensaments polítics són acceptables en aquesta societat sempre que es 
canalitzin per les vies democràtiques. 

2. Que la convivència és un valor que la ciutat de Mataró defensarà i que no 
permetrà que res ni ningú el pertorbi. 

3. Que el feixisme i la intolerància no tenen  cabuda en aquesta societat 
4. Que no es pot permetre que grups minoritaris actuïn impunement amb actituds 

provocadores que poden generar enfrontaments civils. 
5. Que tothom és lliure de manifestar els seus sentiments polítics des del respecte.  

 
Després dels fets ocorreguts al Pla d’en Boet, uns fets que desgraciadament no 
són aïllats a la nostra ciutat, l’Ajuntament de Mataró demana a la societat 
mataronina que eradiqui i aïlli als intolerants. L’Ajuntament de Mataró referma el 
seu compromís institucional de combatre aquests tipus d’actituds amb totes les 
mesures al seu abast i amb tota la contundència.  
 
També anunciem que en funció de la investigació policial i de les accions que 
emprengui la fiscalia, l’Ajuntament es reserva el dret de personar-se en el procés 
com a acusació particular. “  

 

 

 

Pel Sr. Alcalde, es dóna compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta 

de Portaveus extraordinària que va tenir lloc el dia 16 de desembre de 2013: 

 
1.1  Declaració Institucional que presenten els grups municipals de 

Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular de 
Catalunya donant suport a la proposta de la Fundació Comerç Ciutadà 

 
Acord adoptat per unanimitat de tots els grups municipals. 
 
 
El senyor Miquel Rey, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, llegeix 
la part dispositiva dels acords: 
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“Donar suport mitjançant el Ple municipal a la proposta presentada per la 
Fundació Comerç Ciutadà de Catalunya per tal de demanar al Govern de l’Estat 
que es procedeixi a la creació de l’instrument tributari habilitant que garanteixi el 
finançament dels BID’s, facilitant la posterior regulació del model per part de les 
Comunitats Autònomes, en exercici de les seves competències exclusives en 
matèria de comerç. 

Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop creat l’instrument tributari 
habilitant, impulsi un acord amb les entitats municipalistes i amb les entitats 
patronals representatives de les petites i mitjanes empreses comercials i generi 
els instruments normatius i de suport necessaris per tal que els municipis 
catalans que vulguin acollir-s’hi puguin disposar d’aquesta fórmula de gestió 
pública i privada per a la millora del finançament i la gestió dels centres 
comercials urbans de Catalunya. “ 

  
 
 
 

DICTAMENS 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

Direcció de Serveis Econòmics 
 

2 - AUTORITZACIÓ A LES EMPRESES MUNICIPALS PUMSA I 

GINTRA PER PROCEDIR A LA NOVACIÓ D’ALGUNES 

OPERACIONS DE PRÉSTEC: LES PRIMERES, CONCERTADES 

AMB EL BANC DE SABADELL PER IMPORT DE 6.283.515 € I 

LES SEGONES, AMB LA CAIXA,  PER IMPORT DE 3.999.306 €;  

I CONVERSIÓ DE L’IMPORT DE 1.915.260,60 € CONCEDIT A 

PUMSA EN CONCEPTE D’AJUT DE CAIXA A UN IMPORT 

CONCEDIT EN CONCEPTE DE PRÉSTEC PARTICIPATIU 
 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
A) Antecedents generals 
 
En data 7 de maig de 2013, El Consell d’Administració de PUMSA va aprovar el 
document “Projeccions financeres 2013-2017”. Aquest document, que es va elaborar i 
aprovar en el marc d’una difícil situació econòmica en la què estan immerses les 
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empreses del grup, preveia dos mesures molt rellevants per assegurar la seva 
viabilitat econòmica: 
 

- En primer lloc, preveia el refinançament d’ operacions d’endeutament a llarg 
termini. Aquesta mesura s’ha materialitzat endegant un procediment 
negociador amb les corresponents entitats bancàries; 

- En segon lloc, també preveia la concessió o transferència per part de 
l’Ajuntament de Mataró per import de 1.915.296,60 €, com a font d’ingressos 
per a aquest període. 

 
Aquestes projeccions van ser aprovades en sessió plenària de 25 de setembre, en el 
marc del Pla d’Ajust 2013-2023.  
 
 

A.1.) Antecedents per procedir a la novació d’algunes operacions de 
préstec. 

 
I.- Tal i com s’ha dit, es va endegar un procés negociador amb les entitats 
financeres, a fi de refinançar les operacions d’endeutament amb venciment a llarg 
termini. Aquesta negociació ha culminat amb unes ofertes de les entitats 
financeres que recullen les sol·licituds de refinançament, amb òptimes condicions 
per l’Ajuntament, únic accionista de les societats del grup. Cal considerar que el 
refinançament d’aquestes operacions de préstec han estat pactades  mantenint  
els tipus d’interès aprovats en la seva concertació inicial, incrementant-ne la 
carència i, en alguns casos, també el període d’amortització.  
La relació de préstecs objecte de proposta de novació amb les noves condicions 
financeres proposades per les entitat financeres són les següents: 

 
 

30/09/2013
Data 

Signatura
Data 

Venciment
Anys fins 
venciment

 PRÉSTECS a 
30-9-2013 

Confort 
Letter 
Ajunt.

Període 
Carència

Període 
Amortització

Comissió 
Novació

Naus Centre de Serveis Logístics 25-07-01 30-09-16 3,0 anys 5,750% FIX 1.220.806 € no 2,5 Anys El mateix venciment 0,10% El mateix interès
Edifici Oficines Baixada Espenyes 27-02-09 01-03-26 12,4 anys IRPH 0,00% 917.475 € no 2,5 Anys El mateix venciment 0,10% El mateix interès
Ap. Parc de Palau (GINTRA) 24-11-08 01-12-25 12,2 anys IRPH 0,00% 1.861.025 € no 2,5 Anys El mateix venciment 0,10% El mateix interès

TOTAL LA CAIXA 3.999.306 € 3.999 €

Finques LepantoChurruca 20-09-10 30-09-22 9,0 anys Eur.1Any 2,50% 3.518.094 € sí 2 Anys El mateix venciment 0,00% El mateix interès
ICO CAM Liquiditat (1,5MM€) (no hipotecari) 14-07-10 14-07-15 1,8 anys 5,860% FIX 762.583 € sí 2 Anys Increment 2 Anys 0,00% El mateix interès
ICO Liquiditat (3,6MM€) (no hipotecari) 17-09-10 17-09-15 2,0 anys 7,160% FIX 2.002.838 € sí 2 Anys Increment 2 Anys 0,00% El mateix interès

TOTAL BANC SABADELL 6.283.515 € 0 €

Total ENDEUTAMENT BANCARI A REFINANÇAR 10.282.821 € 3.999 €

PUMSA 8.421.796 €

GINTRA 1.861.025 €

NOU INTERÈS 
PROPOSAT

INTERÈS 
CONTRACTUAL

OFERTA BANCÀRIA REFINANÇAMENT

 
 

II.- Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció. 
 
 

A.2.) Antecedents per a la conversió de l’ajut de caixa en préstec participatiu. 
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I.- Amb l’aprovació de les Bases d’Execució del Pressupost (BEP) de l’any 2012 –
actualment vigents i aplicables en el marc del pressupost prorrogat per a l’exercici 
del 2013- es va regular la figura dels ajuts de caixa. 
 
Els ajuts de caixa, regulats a l’article 52 de les BEP, tenen com a finalitat 
primordial el de donar suport als ens del grup que estiguin en situació temporal de 
manca de recursos de caixa per fer front a les seves obligacions ordinàries. Amb 
aquest instrument es pretén aconseguir, amb un equitativa distribució, un 
funcionament global i integrat dels recursos de tresoreria de l’Ajuntament i dels 
seus ens dependents.  
 
Una de les característiques principals dels ajuts de caixa és la obligació, a càrrec 
de l’entitat sol·licitant, de reintegrar tant el principal concedit com les depeses 
financeres que es meritin, en els terminis i condicions fixats al decret de 
concessió.   
 
 
II.- Doncs bé, en data 4 de desembre de 2013, PUMSA ha sol·licitat a 
l’Ajuntament de Mataró un ajut de caixa per un import de 1.915.296,60 €.  
 
Tal i com hem dit anteriorment, aquest ajut de caixa també constava incorporat al 
document Projeccions EconomicoFinanceres 2013-2017, com a font d’ingressos 
per a aquet període.  
Aquest document però, no inclou cap previsió de la forma i condicions en les què 
s’haurà de procedir al reemborsament a favor de l’Ajuntament de Mataró del 
principal i de les despeses financeres generades. 
 
Amb motiu d’aquests antecedents, ara es plantegen les següents conclusions: 
 
- Els ajust de caixa són instruments destinats a proveir de liquidesa a un altre 

ens. Des del punt de vista econòmic, són despeses de caràcter 
extrapressupostari que tenen com a finalitat primordial la de dotar 
econòmicament, de forma temporal i transitòria, a un altre ens. En tant que és 
així, són operacions que s’han de regularitzar a curt termini, en un termini que 
no pot estendre’s més enllà d’un any a comptar de la formalització de l’ajut.  

 
- PUMSA no ha previst la forma i condicions en les què ha de procedir el 

reemborsament de l’ajut. No consta aquest informació a la documentació 
obrant a les Projeccions EconomicoFinanceres 2013-2017. A més, no 
s’estima assolible que PUMSA pugui fer front, a tant curt termini, a la obligació 
de retornar aquest ajut de caixa i les corresponents despeses financeres 
abans que finalitzi l’any 2014.  

 
- En data 06/06/2013 el Ple municipal va aprovar l’atorgament a favor de 

PUMSA d’un préstec participatiu per import de 9.608.134,20 €, amb la 
obligació a càrrec de la societat municipal, de retornar el principal i els 
interessos en un termini de 10 anys a partir de la data de formalització del 
préstec. 
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Aquesta forma de finançament es va estimar òptima per part dels serveis tècnics 
municipals, entenent que la retribució o interès pactat es calculava en funció dels 
beneficis nets de la societat i el termini d’amortització del préstec permetia un 
major marge de maniobrabilitat a la societat.  
 
III.-  Per tot això exposat, s’estima convenient procedir a la conversió de l’ajut de 
caixa concedit a PUMSA en una nova operació de préstec participatiu, que es 
regirà pels pactes i condicions detallats al model de contracte que s’adjunta a 
aquesta proposta com a document annex núm. 1. 
D’aquesta forma, quedaran delimitades les condicions del reemborsament de la 
despesa a favor de l’ajuntament de Mataró, es requalificarà l’ajut de caixa com a 
operació de préstec participatiu per tal de facilitar que el reemborsament es dugui 
a terme en un termini assolible i s’aconseguirà regularitzar la despesa de caixa.  

 
Per tot el que s’ha exposat, en virtut de les competències delegades per resolució 
d’alcaldia de 25 de gener de 2013, proposo al Ple, si s’escau, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Autoritzar a PUMSA a la novació de la operació del préstec concertada 
amb destí al finançament de les naus del centre de serveis logístics amb l’entitat 
financera La Caixa i amb  les següents condicions financeres: 
 

Entitat  La Caixa 
Import  concertat 5.258.856,00 € 
Import pendent a    
30/09/2013 

1.220.806,00 € 
 

Tipus interès fix Es manté el tipus d’interès fixat inicialment 5,75% 
Comissió novació 0,10% 
Nova carència 2,5 anys 
Venciment  Es manté el venciment a data 30/09/2016 

 
 
SEGON.- Autoritzar a PUMSA a la novació de la operació del préstec concertada 
amb destí al finançament de l’edifici d’oficines de la baixada de les Espenyes amb 
l’entitat financera La Caixa i amb  les següents condicions financeres: 
 

Entitat  La Caixa 
Import  concertat 1.300.000,00 € 
Import pendent a    
30/09/2013 

917.475,00 € 
 

Tipus interès Es manté el tipus d’interès fixat inicialment IRPH + 
0% 

Comissió novació 0,10% 
Nova carència 2,5 anys 
Venciment  Es manté el venciment a data 01/03/2026 

 
 
TERCER.- Autoritzar a GINTRA a la novació de la operació del préstec concertada 
amb destí al finançament dels aparcaments del Parc de Palau amb l’entitat financera 
La Caixa i amb  les següents condicions financeres: 
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Entitat  La Caixa 
Import  concertat 2.229.000,00 € 
Import pendent a    
30/09/2013 

1.861.025,00 € 
 

Tipus interès Es manté el tipus d’interès fixat inicialment IRPH + 
0% 

Comissió novació 0,10% 
Nova carència 2,5 anys 
Venciment  Es manté el venciment a data 01/12/2025 

 
 
QUART.- Autoritzar a PUMSA a la novació de la operació del préstec concertada 
amb destí al finançament de les finques Lepanto Churruca amb l’entitat financera del 
Banc de Sabadell i amb  les següents condicions financeres: 
 

Entitat  Banc de Sabadell 
Import  concertat 4.400.000,00 € 
Import pendent a    
30/09/2013 

3.518.094,00 € 
 

Tipus interès Es manté el tipus d’interès fixat inicialment EURIBOR 
1 ANY + 2,50% 

Comissió novació  No n’hi ha 
Nova carència 2 anys 
Venciment  S’incrementa el període d’amortització en dos anys, 

el nou venciment serà el 30/09/2024 
Garantia Es demana Confort Letter de l’Ajuntament 

 
 
CINQUÈ.- Autoritzar a PUMSA a la novació de la operació del préstec concertada 
ICO CAM Liquiditat amb l’entitat financera del Banc de Sabadell i amb  les següents 
condicions financeres: 
 

Entitat  Banc de Sabadell 
Import  concertat 1.500.000,00 € 
Import pendent a    
30/09/2013 

762.583,00 € 
 

Tipus interès Es manté el tipus d’interès fixat inicialment del 5,86% 
Comissió novació  No n’hi ha 
Nova carència 2 anys 
Venciment  S’incrementa el període d’amortització en dos anys, 

el nou venciment serà el 14/07/2017 
Garantia Es demana Confort Letter de l’Ajuntament 

 
 
SISÈ.- Autoritzar a PUMSA a la novació de la operació del préstec concertada ICO 
Liquiditat amb l’entitat financera del Banc de Sabadell i amb  les següents condicions 
financeres: 
 

Entitat  Banc de Sabadell 
Import  concertat 3.600.000,00 € 
Import pendent a    2.002.838,00 € 
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30/09/2013  
Tipus interès Es manté el tipus d’interès fixat inicialment del 7,16% 
Comissió novació  No n’hi ha 
Nova carència 2 anys 
Venciment  S’incrementa el període d’amortització en dos anys, 

el nou venciment serà el 17/09/2017 
Garantia Es demana Confort Letter de l’Ajuntament 

 
SETÈ.- Aprovar la conversió de l’ajut de caixa sol·licitat per l’empresa municipal 
PUMSA en una operació de préstec, i en conseqüència, aprovar l’atorgament al seu 
favor, d’un préstec participatiu per un capital d’un milió nou-cents quinze mil dos-
cents noranta-sis euros amb seixanta cèntims (1.915.296,60 €) amb la obligació a 
càrrec de PUMSA de retornar el principal i la retribució pactada en un termini de 10 
anys comptadors a partir de l’endemà de la formalització del contracte. 
 
VUITÈ.- Aprovar la minuta de contracte de préstec participatiu que s’adjunta a 
aquesta proposta com a document annex núm. 1 
 
NOVÈ.- Facultar a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament per formalitzar les 
novacions de préstec, les Confort Letters, el contracte de préstec i tota la 
documentació que sigui necessària per la formalització d’aquests acords.  
 
DESÈ.- Comunicar aquest acord a PUMSA i als altres serveis interessats.” 
 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, opina que la proposta és una fugida cap endavant. Es guanyen dos anys de 

carència, però el termini final no es toca. El proper govern ho tindrà ben malament, 

perquè el que fem aquí és anar passant la pilota. No augmenten els interessos, però 

ens tocarà pagar-ho de cop; per tant, la dificultat serà major que la que puguem tenir 

ara. Hi ha previsió que d’aquí a dos o tres anys tindrem més diners que ara per pagar 

molt més que el que estem pagant ara? Pensem que no. Sí que és una solució per 

evitar pagar ara mateix aquest deute, però tinc molts dubtes que això es pugui 

afrontar en un futur. No és una solució a la problemàtica real que tenim amb tot el 

tema financer. Respecte al canvi d’ajut de caixa a préstec participatiu, més del 

mateix. PUMSA continua sol·licitant un ajut d’1,9 milions d’euros que ja estava 

contemplat i és un forat que sembla que no tingui fons.  

 

 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, recorda que el deute existeix i que en aquests moments no 
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s’hi pot fer front de cap manera. Li agrairia molt al Sr. Safont-Tria que em digués de 

quina altra manera es pot fer. Amb aquesta votació en cap moment s’està ampliant el 

deute. S’està allargant el termini i pagant uns interessos per aquest retorn més 

retardat. El sistema no permet una altra fórmula. Encara tenim sort perquè som un 

ajuntament i, com que un ajuntament al final respon, els bancs accedeixen al fet que 

els tornem els diners que devem d’aquí a uns anys.  

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, destaca que l’escenari que la Sra. Rodríguez demostra que els bancs ens 

tenen atrapats. I és molt curiós que sigui així quan han estat les institucions públiques 

qui els hem salvat amb més de 150 mil milions a través del FROB. Per tant, alguna 

cosa s’està fent malament.  

 

 

En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Fernández, regidor del grup 

municipal Socialista. 

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, està d’acord amb el que deia la Sra. Regidora que el deute no s’està fent 

més gran, encara que sí que s’hauran de pagar uns interessos i s’hauran de pagar 

uns diners pel fet de diferir el deute a exercicis posteriors. El deute no es fa més gran 

ni més petit, el que es fa és diferir-lo i això ens costa diners.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 18,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (2).  

Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular. 
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Abstencions: 7,   corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (5) i corresponent als membres del 

grup municipal de Plataforma per Catalunya (2).   

3 - AUTORITZACIÓ A PUMSA PER A L’APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE DIFERENTS ARTICLES DELS ESTATUTS DE 

PORTA LAIETANA, S.A., SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA 

PARTICIPADA PER LA SOCIETAT MUNICIPAL 
 

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Primer.- En data 11/12/2013 PUMSA ha entrat al Registre General de Documents de 
l’Ajuntament de Mataró una sol·licitud en la què demana autorització del Ple municipal 
per procedir a la modificació d’alguns articles dels estatuts societaris de PORTA 
LAIETANA, S.A. 
 
Segon.- En data 07/10/2004 l’Excm. Ajuntament Ple de Mataró va acordar concedir 
una autorització a PUMSA per constituir una empresa de capital mixt per al 
desenvolupament urbanístic del sector IVECO-RENFE-FARINERA/ VEÏNAT DE 
VALLDEIX, amb submissió a un plec de condicions que garantís la publicitat i 
concurrència pel què feia a la selecció d’un operador privat amb el què constituir dita 
societat. 
Un cop tramitat el concurs, va resultar-ne adjudicatària la societat COPCISA, S.A. I 
COPCISA INMOBILIÀRIA, S.L. 
 
Les condicions que van motivar l’adjudicació i per tant les què van regir també les 
condicions de la constitució de la societat, consten desglossades a la memòria 
jurídica redactada pel secretari general de l’Ajuntament de Mataró en data 18 de 
novembre de 2013.  
Obren a l’expedient a més de l’informe de secretaria al què s’ha fet referència, 
l’informe de l’interventor general en relació al pes específic econòmic dels dos socis 
des del moment de la constitució de PORTA LAIETANA, S.A.  
 
Tercer.- D’altra banda, s’està tramitant a les Corts Generals el projecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local que comportarà una profunda 
modificació de la legislació estatal de règim local. Aquest projecte inclou una 
disposició addicional 9a que afectaria a la societat PORTA LAIETANA, S.A.  
S’estableix que les societats que a l’entrada en vigor de la llei estiguessin controlades 
per unitats adscrites, vinculades o dependents, als efectes del Sistema Europeu de 
Comptes, de qualsevol de les entitats locals de l’article 3.1. d’aquesta llei (com és el 
cas de PUMSA)  hauran de ser dissoltes en un termini establert des de l’entrada en 
vigor de la llei (amb els perjudicis econòmics i financers que aquesta mesura 
provocaria en l’economia municipal.  
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Segons allò establert a la normativa mercantil es considera que existeix control 
societari quan: 
 

- una de les societats té majoria dels drets de vot; 
- tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració; 
- pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb tercers, de la majoria de dret 

de vot; 
- hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan 

d’administració. 
 
Aquest “control” al què al·ludeix la norma no es dóna en el cas que ens ocupa: 
PUMSA no exerceix control societari sobre el soci privat, ja que: 
 

- Cap dels accionistes té majoria accionarial (participen al 50%); 
- Els estatuts reparteixen en condicions d’igualtat els drets polítics dels 

accionistes.   
 
 
Tot i així, s’estima convenient autoritzar la modificació dels articles sol·licitada per 
aclarir i refermar aquesta situació de paritat (la situació real de l’empresa). Amb 
l’adopció d’aquesta mesura es preveu evitar que la Intervenció General de l’Estat (o 
qualsevol altre ens amb competències en la matèria) puguin arribar a interpretar o 
concloure que PUMSA exerceix algun tipus de control, parcial o total, sobre els drets 
polítics de la societat. 
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 25 de 
gener de 2013, PROPOSO AL PLE, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Autoritzar a PUMSA i al soci privat a realitzar els procediments societaris 
pertinents per modificar, per supressió parcial, els articles 25, 27, 30 i 31 dels Estatuts 
de PORTA LAIETANA, S.A., i modificar-ne també el títol del capítol VI, que quedaran 
redactats de la següent forma: 
 
“Art. 25. 
Quan els accionistes que concorrin representin menys del cinquanta per cent del 
capital subscrit, caldrà el vot favorable d’un mínim de dues terceres parts del capital 
present o representat a la Junta per augmentar o disminuir el capital, emetre 
obligacions o acordar la transformació, fusió o escissió de la societat o qualsevol altra 
modificació estatutària.” 
 
“Art. 27. 
Estarà format per un nombre de membres determinat per la Junta General, no inferior 
a 4 ni superior a 6.” 
 
“Art. 30. 
El Consell d’Administració nomenarà d’entre els seus membres un president i un 
vicepresident.” 
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“Article 31. 
  El President de l’òrgan executiu del Consell d’Administració i, amb aquest caràcter, 
representarà la societat en judici i fora d’ell, i podrà comparèixer sense necessitat de 
poder previ i especial davant de tota classe de jutjats i tribunals, Estat, comunitats 
autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones 
privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals. 
També podrà atorgar les substitucions necessàries per al compliment d’aquests fins” 
 
“CAPITOL VI: FISCALITZACIÓ I INSPECCIÓ DE LA COMPTABILITAT I GESTIÓ 
ECONÒMICA” 
 
 
SEGON.- Autoritzar al regidor delegat d’administració i Atenció Ciutadana per tal de 
signar, si s’escau, la documentació que sigui necessària per a l’execució dels 
presents acords. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a PUMSA i al soci privat.” 
 
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular, considera que Porta Laietana és un del errors immobiliaris i econòmics més 

importants d’aquesta ciutat i una de les herències més nefastes que ens ha deixat el 

govern anterior. És una societat mixta que no ens ha donat cap alegria, només ens 

ha donat maldecaps i deutes. El que ara es fa és intentar esquivar el que pot succeir 

amb la futura Llei d’Externalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública, una llei 

que és un atac a les administracions locals i una nova ofensiva des del PP contra la 

gestió pública. En aquest cas, nosaltres fem cas del que diu l’Interventor. En cap cas 

defensarem ni donarem cap vistiplau al que s’ha fet ni el que es fa a Porta Laietana, 

però si això ha de ser una mesura legal per no empitjorar la situació, hi donarem 

suport, tot i que ens refermem en què no volem ser còmplices d’aquest gran error que 

s’ha produït a la ciutat de Mataró.  

 
 
 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, anuncia l’abstenció del seu grup municipal en aquest punt de l’ordre del 

dia. Ens hi abstindrem perquè el que no volem és que se’ns encolomi un tema que és 

la reforma de l’Administració Local. El problema no és la Llei de Sostenibilitat i 
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Racionalització de les Administracions Públiques. En tot cas, el que estem fent aquí 

justifica plenament que es faci una llei com aquesta.  

Que quedi clar que nosaltres pensem que s’ha de fer això per evitar que no ens passi 

el que ha comentat la senyora regidora que podria passar. Que quedi clar, també, 

que el problema el tindríem igualment i que en aquest ple hem fet filigranes per 

intentar salvar la situació d’aquesta societat. I hem passat diferent punts parlant de la 

situació crítica. Independentment que el govern central o el de la Generalitat faci una 

Llei de Sostenibilitat i Racionalització de les Administracions Públiques, la situació 

d’aquesta societat és la que és. A més a més, tenim el problema que entra en vigor 

aquesta llei i que ens obligaria probablement a dissoldre-la, igual que ens passaria 

probablement amb PUMSA, igual que passarà amb moltes PUMSES i moltes Portes 

Laietana al llarg de la geografia catalana o de la geografia espanyola.  

Potser només això justifica que es faci aquesta llei. 

 
 
 
 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Hi votem favorablement perquè 

sabem que en el pitjor dels casos, si es portés a la dissolució, el deute passaria a 

aquest Ajuntament i sabem que, a dia d’avui, no hi ha capacitat per aguantar-lo.  

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal de Plataforma per Catalunya (2),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i 

corresponent al membre del grup municipal de 

Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Vots en contra: Cap.  
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Abstencions: 5,   corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya.  

 
 
 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4, 5, 6 

7  tal i com es va acordar en Junta de Portaveus ja que engloben les Ordenances, les 

tarifes i preus públics. Es faria un debat conjunt i després es passaria a votar cada 

punt per separat. 

  

-Servei d’Ingressos- 
 

4 -  APROVACIÓ DEFINITIVA PER L’EXERCICI 2014 DE LES 

MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES REGULADORES DE 

LES TAXES I PREUS PÚBLICS. 
 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2013,   va acordar, 
entre d’altres coses, l’aprovació provisional de la modificació a les Ordenances 
reguladores de les taxes i els preus públics per a l’exercici  2014, i acordà obrir un 
termini d’exposició pública de l’expedient perquè tothom que hi tingués algun interès 
pogués presentar al·legacions. El termini d’exposició al públic ha estat de trenta dies, 
i s’inicià  al dia següent de la publicació de l’anunci al BOP. L’anunci de l’exposició 
pública es publicà al BOP i a LA VANGUARDIA del dia 4 de novembre de 2013,   per 
la qual cosa l’exposició al públic al taulell d’anuncis i al propi Servei d’Ingressos 
s’inicià el dia 5 de novembre i ha finalitzat  el dia 10 de desembre de 2013. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part del senyor  JULIÁN 
HERNÁNDEZ TELLO , la senyora  MONTSERRAT PIQUÉ SALA  i dels Grups 
Municipals. També els diferents Serveis Municipals han fet algun aclariment i han 
rectificat algun error material, sense modificar en pitjor per a la ciutadania, cap dels 
canvis proposats. 
 
Les al·legacions presentades pels Grups Municipals i les modificacions i rectificacions 
proposades pels diferents serveis municipals estan detallades en el QUADRE 
D’AL·LEGACIONS que s’adjunta a la present proposta. En aquest QUADRE 
D’AL·LEGACIONS hi queden reflectits els comentaris que determinen l’estimació o la 
desestimació de cadascuna d’elles. 
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Correspon ara aprovar definitivament les modificacions a les ordenances reguladores 
de les taxes i preus públics que ja es van aprovar de manera provisional (en els 
annexos  3  i 4  que s’acompanyen es detallen les modificacions fetes en les taxes i 
preus públics), juntament amb els canvis que s’han produït amb motiu de les 
al·legacions, els quals estan detallats en el QUADRE D’AL·LEGACIONS, assenyalant 
el següent: 
 
a) En general es mantenen els preus de totes les taxes i preus públics, llevat dels 
supòsits en què els serveis no són gestionats directament per l’Ajuntament, com és el 
cas de la taxa de cementiris, que en compliment del plec de condicions amb 
l’empresa concessionària s’augmenta l’IPC més dos punts. 
 
b) Per aquest exercici s’han creat noves taxes i preus públics. En els annexos que 
s’acompanyen queden tots reflectits, però cal destacar aquí els més significatius: 
 
Taxes i preus públics de nova creació: 
 

- Dins l’Ordenança de la taxa pels documents que expedeixi o que estengui 
l’Administració, s’han creat tres taxes: a) Taxa per l’informe sobre el grau 
d’integració social per l’arrelament social;  b) Taxa per l’informe sobre l’esforç 
d’integració per a la renovació de la residència temporal i la modificació de la 
residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball; c) Taxa per 
targeta per arma sol·licitada tipus 4.1 i 4.2. 

 
- Dins l’Ordenança de la taxa per la prestació dels serveis de sanitat, s’afegeix 

la taxa per la retirada domiciliària d’un animal de companyia, per 
maltractament. 

 
- Dins de l’Ordenança reguladora de la taxa per les llicències ambientals, 

autoritzacions ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a 
l’inici de l’activitat, es crea una taxa específica per als habitatges d’ús turístic. 

 
- Dins l’Ordenança de la taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions 

administratives d’autotaxis i d’altres vehicles de lloguer es creen dues taxes: 
a) Taxa per la sol·licitud de canvi de dia setmanal (permuta entre dos taxistes) 
a petició de les persones interessades;    b) Taxa per la modificació de la 
capacitat del vehicle (només quan no hi hagi substitució de vehicle). 

 
- Dins l’Ordenança del preu públic per a la retirada de pilones , la qual passa a 

anomenar-se  preu públic per a la retirada d’elements de senyalització  es 
creen unes noves taxes:  a) per retirada de suports de senyals de trànsit; b) 
per retirada de suport de senyalització informativa; c) per retirada 
d’aparcament de bicicletes. 

 
Taxes i preus públics que es  suprimeixen:  
 

- Se suprimeix el preu públic per la redacció, per iniciativa pública, de 
documents de planejament i gestió urbanística. 
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c) En l’Ordenança reguladora de la taxa per les llicències ambientals, autoritzacions 
ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat es 
crea una bonificació del 75% de la quota de la taxa d’obertura d’activitats per a 
persones menors de trenta anys que es trobin a l’atur. 
 
d) Respecte de l’Ordenança Fiscal del present exercici 2013, es fa necessari afegir a 
l’article 11 de l’Ordenança Fiscal 3.8 reguladora de la taxa per la recollida, tractament 
i eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis 
domèstics inservibles, una referència a què totes les persones beneficiàries de carnet 
blau amb subvenció de la taxa de la brossa vinculada que consten als arxius 
municipals, gaudiran en l’exercici 2013 de la subvenció de la taxa. 
 
A més a més, es modifica el sistema de barem de les bonificacions per al pagament 
de la taxa a les persones que utilitzen la deixalleria municipal. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Les modificacions proposades de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes  
són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les corporacions 
locals en matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò previst, 
entre d'altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a la 
regulació que per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. L'article 41 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, preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir i modificar els preus públics per la prestació de serveis o la 
realització d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o 
activitats siguin de recepció voluntària pels interessats i es prestin en concurrència 
amb el sector privat. 
 
3. Pel que fa a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en 
tots els casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i preus públics de la 
Llei reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el 
pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26,  
44 i 47 de la vigent LHL.  
 
4. L'article 16.1 i 16.2 de la LHL disposa que els acords de modificació de les 
ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En 
aquest cas i veient els annexos que s’acompanyen, consta d'una manera clara i amb 
la redacció pertinent tot el que es modifica. 
 
5. En el cas d'imposició de  noves taxes o preus públics, les Ordenances s’hauran d' 
aprovar simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
 
6. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves 
modificacions és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, 
l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.  
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Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS : 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades pel senyor  JULIÁN HERNÁNDEZ 
TELLO , per la senyora  MONTSERRAT PIQUÉ SALA, pels grups municipals d’ ICV-
EUIA, CUP, PSC, PP i PxC i pels diferents serveis municipals en els termes que 
s’expressen en el QUADRE D’AL·LEGACIONS , el qual s’incorpora a la present 
proposta i  es dóna per reproduït. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament  per a l’exercici 2014,  les taxes de nova creació i 
acordar la seva imposició, segons l’enumeració feta a la part expositiva i el detall que 
figura a  l’annex 3,  el qual s’acompanya i aprova. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament per a l’exercici 2014, les modificacions de les 
ordenances reguladores de les taxes ja existents, segons es detalla a l’annex 3,  el 
qual s’acompanya i s’aprova. 
  
Quart.-  Aprovar definitivament  per a l’exercici 2014, els preus públics  de nova 
creació i acordar la seva imposició, segons s’han enumerat a la part expositiva i 
segons figuren detallats a l’annex 4, el qual s’acompanya i aprova.      
 
Cinquè.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2014, les modificacions de les 
ordenances   reguladores dels preus públics ja existents, segons es detalla a l’annex 
4, el qual s’acompanya i s’aprova.     
 
Sisè.-   Publicar aquesta aprovació definitiva de les taxes i preus públics per l’exercici 
2014 al Butlletí oficial de la província de Barcelona, assenyalant que contra aquesta 
aprovació  es  podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de publicació d’aquest anunci al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona. “ 
 
 
ANNEX 3.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE  LES TAXES 
 
3.1 TAXA PER LA RETIRADA DE LA VIA PÚBLICA DELS VEHICLES ABANDONATS, 
AVARIATS, ESTACIONATS MALAMENT O ALTRES CAUSES, I PEL TRASLLAT I PER LA 
PERMANÈNCIA DE VEHICLES, DE MOBLES I D’EFECTES SIMILARS AL DIPÒSIT 
MUNICIPAL. 
No es proposa cap modificació. 
 
3.2 TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ.  

a) Modificar l’article 6  de la següent manera: 

- Al punt 10)  especificar que la taxa per tarja es merita per cada arma 
sol·licitada. 

- Crear el punt 10.1 , relatiu a la Taxa per targeta per arma sol·licitada tipus 4.1 
i 4.2 , d’un import de 50 euros. 
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- Crear el punt 12.5) Trasllat de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda., així 
com el punt 12.6)  Autorització de modificació de la vorada. 

- Al punt 19) Certificacions cadastrals , es torna a instaurar els conceptes i 
preus existents abans de l’aprovació provisional. Per tant, es mantenen iguals 
que els de l’any 2013. 

- Es crea la taxa per l’elaboració de l’informe sobre el grau d’integració social per l’arrelament social i 
la  taxa per l’informe sobre l’esforç d’integració per a la renovació de la residència temporal i la 
modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball, d’una quota de 30 
euros. 

Fetes totes les modificacions, l’article 6 queda així    
Article 6 
TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  EUROS 
1) Documentació gràfica del terme municipal, còpia 47,55 
2) Llicències no especificades en altres ordenances 10,00 
3) Certificacions d'actes i acords municipals i de documents que es troben a les dependències municipals 

3.1) Si es tracta de certificacions d'expedients o documentació que es trobi en els departaments 
municipals 1,35 
3.2) Si es tracta de certificacions d'expedients que es trobin a l'Arxiu Municipal 4,80 
3.3) Certificacions i volants de padró d'habitants:  

3.3.1) Certificacions i volants històrics de convivència  a partir de 1996 2,00 
3.3.2) Certificacions de residència i convivència, dels padrons entre 1981 i 1995 4,65 
3.3.3) Certificacions de residència i convivència, dels padrons anteriors a 1981 12,95 
3.3.4) Certificacions de residència i convivència, per a persones amb carnet blau 0,00 
3.3.5) Volants d’empadronament i residència que acrediten la residència o convivència 
a Mataró en data posterior a l’any 1996 0,00 

4) Tramitacions i certificacions urbanístiques: 
4.1) Informes urbanístics 50,15 
4.2) Certificats de qualificació urbanística 75,00 
4.3) Certificats d'alineacions i rasants 75,00 
4.4) Certificat de compatibilitat urbanística  75,00 
4.5) Altres certificacions de documents urbanístics 25,00 
4.6) Tramitació d'estudis de detall de no obligat compliment pel planejament urbanístic 321,30 

5) Tramitacions i certificacions de llicències: 
5.1) Certificat històric de llicències i expedients de disciplina urbanística  30,00 
5.2) Certificat d’ús   plurifamiliar admès  i expedients de disciplina urbanística 30,00 
5.3) Certificat de legalitat  30,00 
5.4) Certificat d’inspeccions d’obres a instància de tercers  30,00 
5.5) Certificació d’una llicència 30,00 
5.6) Informes previs d’activitats i obres 50,00 
5.7) Expedients de declaració de ruïna 318,90 

6) Convalidació de poders 19,00 
7) Compulses: 

7.1) Per cada compulsa 1,90 
7.2) Compulses per a persones amb carnet blau 0,00 
7.3) Compulses per a persones en situació d’atur, demandants d’ocupació, sempre que la 
documentació a compulsar estigui relacionada amb la participació en programes d’informació, 
orientació, formació o inserció professional 0,00 
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TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  EUROS 
8) Certificacions a interès dels contractistes per a la seva classificació  102,00 
9) Per drets d'examen (oposicions, concursos i altres òrgans encarregats de la selecció): 

9.1) Categoria primera. Grup A: Subgrup A1 21,85 
9.2) Categoria segona. Grup B: Subgrup A2 17,50 
9.3) Categoria tercera.  Grup C: Subgrup C1 13,15 
9.4) Categoria quarta. Grup D: Subgrup C2 8,80 
9.5) Categoria cinquena. Grup E: Agrupacions professionals sense requisit titulació 4,35 
9.6) Persones aturades i inscrites a l’INEM, SOC, OTG 0,00 

10) Tarja per  arma sol·licitada 12,95 
                    10.1)  Taxa per targeta per arma sol·licitada tipus 4.1 i 4.2 50,00 
11) Elaboració i confecció informes de la Policia Municipal: 

11.1) Elaboració i confecció d'informes tècnics de la Unitat d'Atenció Ciutadana de la Policia Local 
sobre accidents de trànsit 77,50 
11.2) Elaboració i confecció d'informes d'actuacions no de trànsit per part de la Policia Local 77,50 

12) Llicència de guals i estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda 
12.1) Llicència de gual, contragual, reserva d’estacionament per a persona amb mobilitat reduïda, 
instal·lació de miralls 130,66 
12.2) Modificació de titular de llicència de gual 47,60 
12.3) Modificació de matrícula en reserva d’estacionament, modificació horària de gual, baixa de 
gual o estacionament reservat. 60,90 
12.4) Modificació de longitud de gual 92,00 
12.5) Trasllat de la reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 130,66 
12.6)  Autorització de modificació de la vorada 92,00 

13) Llicència de guals obtinguda i d’estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda sense 
prèvia petició 150,05 
14) Informes de protecció civil 77,55 
15) Informes de mobilitat 77,55 
16) Homologació gestors autoritzats per recollida de residus 51,60 
17) Expedició certificació de disponibilitat d'habitatge per reagrupament familiar 69,20 
18) Llicència per a la instal·lació de senyalització informativa d’orientació (fins a 4 indicadors) 172,00 
19) Certificacions cadastral: 

19.1) Certificació cadastral literal per béns urbans  i/o  rústics (individual per a cada finca) 10,25 
19.2) Certificació cadastral literal per béns rústics i/o  rústics (conjunta) 10,25 
19.3) Certificació cadastral descriptiva i gràfica per a béns urbans i/o rústics (individual per 
a cada finca) 19,30 

20) Taxa expedició certificats habitants per ABS 
20.1) En data històrica diferents de l'1 de gener 84,55 
20.2) En data que es faci el càlcul 11,05 

21) Taxa per emissió informes de plans d’autoprotecció 
21.1) Informe Plans d’autoprotecció de  Protecció Civil  (aquesta taxa no s’abonarà de manera 
independent si ja s’inclou el seu import en la tarifa de la taxa per llicència ambiental) 252,85  
21.2) Informes oficials de riscos externs de Protecció Civil i Policia Local (aquesta taxa no 
s’abonarà de manera independent si ja s’inclou el seu import en la tarifa de la taxa per llicència 
ambiental) 290,15 
21.3) Informes per a entitats sense ànim de lucre que promoguin el foment de la vida cultural, 
social i lúdica, per a activitats d’aquest caràcter fetes a la via pública i on s’acrediti aquestes 
circumstàncies  amb un informe del cap del servei corresponent 0,00 
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TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS  EUROS 
22) Taxa per l’elaboració de l’informe sobre el grau d’integració social per l’arrelament social 30,00 
23) Taxa per l’informe sobre l’esforç d’integració per a la renovació de la residència temporal i la 
modificació de residència per circumstàncies excepcionals a residència i treball 30,00 
 
3.3. TAXA PER ÚS DE L’ESCUT DE LA CIUTAT, CONCESSIONS DE PLAQUES I ALTRES 
DISTINTIUS. 
Es proposa incrementar el preu de la tarifa de l’escut de la ciutat, per tal que cobreixi el 100% 
del cost del servei. 
L’article 5 queda redactat de la següent manera: 
TARIFES EUROS 
a) Escut de la ciutat. Els concessionaris de serveis públics, comerciants, 
indústries, empreses de transport, activitats de lucre, i, en general, les 
persones físiques o jurídiques i col•lectivitats que l'utilitzin en capçaleres, 
marques de fàbrica i etiquetes. 9,29  
b) Les societats d'esbarjo, esportives, agrupacions artístiques i culturals i 
els establiments docents han de satisfer anyalment i en un sol pagament. 6,10 
 
3.4. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 
a) Actualitzar el redactat de l’article 1 d’acord amb la normativa vigent. Queda redactat 
així: 

“ A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprovà el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) i 68.6 de 
l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques vigent, l’Ajuntament estableix la taxa per 
concessió de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme.” 

b) Actualitzar el redactat de l’article 2 d’acord amb la normativa vigent. Queda redactat 
així: 

“El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística 
sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les 
determinacions de la normativa urbanística, del planejament urbanístic i de les ordenances 
municipals, conforme al que preveu l’article 84 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de règim local, i l’article 187 del TRLUC.” 

c) Es proposa afegir als epígrafs 2, 3, 5 i 6 de l’article 5 que aquestes taxes són 
complementàries de les que es meriten normalment. El redactat queda així: 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EUROS 
1) Obra major o modificació o ampliació del projecte 

2.1 Fins a 150 m2 de superfície construïda 131,40 
2.2 Per cada m2 construït per sobre dels 150 m2  0,55 

2) Suplementària per obra major iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al 
Registre General 

Quota resultant 
apartat 1 per 5 

3) Suplementària per obra major iniciada amb la documentació presentada en tràmit, pendent 
d’autorització 

Quota resultant 
apartat 1 per 2,5 

4) Comunicació prèvia d’obra amb projecte signat o obra menor o modificació o ampliació del 
projecte.  

32,50 

5) Suplementària per obra menor iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al 
Registre General 

248,80 

6) Suplementària per obra menor iniciada amb la documentació presentada en tràmit, pendent 
d’autorització 

78,15 

7) Canvi d’ús o modificació o ampliació del projecte 65,00 
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LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EUROS 
8) Enderroc o modificació o ampliació del projecte 65,00 
9) Alteració del medi rural o modificació o ampliació del projecte  65,00 
10) Instal·lació de grues torre i aparells elevadors provisionals d'obres o modificació o ampliació del 
projecte 

65,00 

11) Instal·lació de rètols, tendals, aparells d'aire condicionat i altres elements visibles des de la via 
pública, o modificació o ampliació del projecte.  

31,40 

12) Parcel·lació o modificació o ampliació del projecte 65,00 
13) Primera ocupació (per establiment) 41,25 
14) Canvi de nom de la llicència concedida 30,05 
15) Pròrroga de la llicència concedida 30,05 
16) Tramitació en què es comuniquen discrepàncies en el projecte tècnic  30,00 
17) Cales  136,00 
18) Rases superiors a 50 m  272,00 
19) Rases inferiors a 50 m   136,00 
20) Comprovació d’actuacions que no requereixin projecte però subjectes a comunicació prèvia  32,50 
 
3.5 TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS.  
a) Modificar l’article 6 per actualitzar les tarifes amb  IPC  + 2 punts, d’acord amb el plec 
de condicions contractual, que queda així:   
TARIFES EUROS 

Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 2.838,99 € 
Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.261,87 € 
Concessió permanent nínxol 3r. pis  2.838,88 € 
Concessió permanent nínxol 4t. pis  1.812,13 € 
Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.570,56 € 
Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.121,29 € 
Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.382,69 € 
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 3.998,86 € 
Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.349,16 € 
Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.228,35 € 
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 4.469,98 € 
Concessió permanent tomba de tres departaments  15.251,24 € 
Concessió permanent columbari 873,93 € 
Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.135,60 € 
Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.304,76 € 
Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.135,60 € 
Concessió temporal nínxol 4t. pis 724,86 € 
Concessió temporal nínxol 5è. pis 628,22 € 
Concessió temporal nínxol 6è. pis 448,51 € 
Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.353,08 € 
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.599,54 € 
Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.739,67 € 
Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.691,34 € 
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 1.788,00 € 
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Concessió temporal tomba de tres departaments  6.100,50 € 

Concessió temporal columbari 349,58 € 
Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 399,97 € 
Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 346,61 € 
Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 247,45 € 
Lloguer per un any columbari prorrogable 56,86 € 
Segons l'article 21, del Reglament de policia sanitària mortuòria, Decret 297/1997, de 25 de novembre; 
s'autoritzarà els lloguers de cinc anys.  

Lloguer per cinc anys nínxol 4t. pis  666,63 € 
Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 577,68 € 
Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 412,39 € 
Tombes 2.568,73 € 
Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.541,88 € 
Concessió ossera frontal 931,82 € 
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 496,52 € 
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 736,37 € 
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.112,87 € 
Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls  428,30 € 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 353,35 € 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 648,56 € 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 832,13 € 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.096,16 € 
Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 214,53 € 
Incineració de cadàvers  623,30 € 
Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb làpida 2.105,38 € 
Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari  893,12 € 
Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 884,11 € 
Servei exhumació i incineració de restes  800,79 € 
Servei exhumació i incineració de restes - inhumació en espai memorial de cendres 1.103,75 € 
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 69,90 € 
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 190,64 € 
Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 41,05 € 
Drets d'inhumació o exhumació en nínxol 149,62 € 
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 348,03 € 
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 106,69 € 
Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 260,81 € 
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 278,41 € 
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 149,62 € 
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 35,91 € 
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 35,91 € 
Condicionament sepultura (inclou sudari) 119,82 € 
Permís i col·locació de làpida 137,65 € 
Permís i col·locació de laterals (cos complet) 37,40 € 
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Permís i col·locació d'arrebossat de façana 104,74 € 

Permís i col·locació de marc - vidriera 74,82 € 
Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 104,74 € 
Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 37,40 € 
Permís i col·locació de llosa tomba 220,67 € 
Expedició de títol  36,52 € 
Pròrroga de concessió 53,90 € 
Altres casos anàlegs 53,90 € 
Inscripció en tapa de tancament 59,90 € 
Tramitació de documentació 53,90 € 
Expedient administratiu de canvi de nom 70,62 € 
Drets de conservació general del cementiri per nínxol 14,96 € 
Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 89,91 € 
Drets de conservació general del cementiri per columbari 7,50 € 
 
3.6.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'APARELLS IMMOBILITZADORS DE VEHICLES 
No es proposa cap modificació. 
 
3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I 
COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE 
L’ACTIVITAT 

a) Modificar l’article 6, per 

-  Reduir la quantitat de la taxa de les llicències d’espectacles de caràcter extraordinari i 
crear-ne un subtipus.  

-  Canviar el nom del viver municipal, pel d’incubadora, així com preveure una bonificació 
del 50% per a les activitats d’aquesta que es traslladin al terme municipal de Mataró. 

- Treure les bonificacions per obertura d’un nou punt de venda i per trasllat d’activitat a 
polígon industrial.  

- Incloure una taxa específica per l’obertura d’activitats dedicades a habitatge turístic. 

- Aclarir el redactat de les noves lletres I) i J).    

L’article 6, després d’aquestes modificacions, queda redactat així:  
Article 6    
Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/2009, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, el Reglament d’activitats de Mataró i la resta de 
normativa aplicable.  
 A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES  EUROS  
    
 Establiments públics:   

Aforament de 150 a 500 persones 3.981,55  
Aforament de 501 a 1000 persones 5.254,55  
Aforament superior a 1000 persones 6.528,30  
Establiment de règim especial 1,5 vegades taxa d’obertura  
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Llicència provisional 0,25 vegades taxa d’obertura  
    
 Aparcaments:   

Superfície de 751 a 1500 m2 2.547,50  
Superfície de 1501 a 2500 m2 4.245,80  
Superfície de 2501 a 5000 m2 6.793,30  
Superfície superior a 5000 m2 13.586,60  

    
 Comerços:   

Superfície de 751 i 1300 m2 2.122,90  
Superfície de 1301 i 2500 m2 4.245,85  
Superfície superior a  2500 m2 16.983,30  

    
 Tallers de confecció:   

Superfície fins a 500 m2 654,75  
Superfície superior a 500 m2 1.698,35  

    
 Hotels i residències:   

Fins a 20 habitacions 1.698,35  
De 21 a 400 habitacions 4.245,80  
Superior a 400 habitacions 8.566,65  

    
 Magatzems:   

Superfície de 100 a 300 m2 720,23  
Superfície de 301 a 600 m2 1.080,41  
Superfície de 601 a 1500 m2 2.160,85  
Superfície de 1501 a 5000 m2 4.321,65  
Superfície superior a 5000 m2 8.491,70  

    
 Administratiu:   

Superfície de 301 a 1000 m2 720,30  
Superfície de 1001 a 2500 m2 1.440,55  
Superfície superior a 2500 m2 2.923,35  

    
 Telefonia mòbil:   

Estació base de telefonia mòbil 7.558,75  
    
 Tallers familiars annex IV 127,40  
    
B) ACTIVITATS NO COMPRESES EN L’APARTAT A) EUROS 
Activitats incloses en el règim d’autorització ambiental (annex I) 1.316,20 
Activitats incloses en el règim de llicència ambiental ambiental (annex II) 2.705,30 
(Inclou certificat compatibilitat urbanística i publicació BOP) 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia ambiental (annex III)        

1.698,35 
Activitats incloses en el règim de llicència d’establiment públic         

2.705,30 
(Inclou certificat compatibilitat urbanística i publicació BOP. A aquests imports s’hi haurà de 
sumar el cost dels quatre informes obligatoris que s’han d’emetre des d’altres serveis 
municipals) 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia d’establiment públic 1.773,35 
(Inclou certificat de compatibilitat urbanística) 
Activitats incloses en el règim de llicència municipal 1.773,35 
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(Inclou certificat de compatibilitat urbanística) 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) 480,20 
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.1) 654,75 
Activitats d’habitatges d’ús turístic 41,00 
Llicència d’espectacles de circ i establiments desmuntables 
(25% de la taxa de llicència) 636,45 
Actes extraordinaris subjectes a llicència 671,71 
Actes extraordinaris subjectes a comunicació prèvia 56,98 
C) CANVIS DE NOM 
El 15% de la tarifa que els correspondria pagar en cas de primera instal·lació. 
Quan en el moment de sol·licitar la llicència, la persona sol·licitant estigui en tràmit de 
constitució d’una persona jurídica de la qual hi formi part, sempre que aquesta estigui 
constituïda formalment dins el termini d’un any des de la concessió de la llicència o 
acceptació de la comunicació prèvia, el canvi de nom restarà exempt 
D) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS, REDUCCIONS I ADEQUACIONS 
Per les ampliacions i modificacions que suposin canvis substancials respecte la llicència 
concedida, la taxa serà d’un 50% de la taxa d’obertura de l'annex vigent que li 
correspongui. 
Per les ampliacions i les modificacions que no suposin canvis substancials respecte la 
llicència concedida, la taxa serà d’un 25% de la taxa d’obertura de l'annex vigent que li 
correspongui. 
Per aquelles activitats en les quals es notifiquin discrepàncies al projecte més d’una 
vegada, per cada comunicació extra es cobrarà un suplement del 25% de la taxa d’obertura 
que els ha correspost pagar. 
E) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA 
1) Inspeccions sol•licitades per la persona denunciant en expedients de 
denúncia, en les quals es comprovi que no s’han adoptat les mesures 
correctores (en concepte d’inspecció tècnica municipal) 

54,45 

2) Inspeccions de control. Quan aquesta generi més d’una inspecció motivada 
per causes imputables a la persona interessada, cada inspecció, 

54, 54 

3) Autorització sanitària de funcionament 103,50 
F) PIROTÈCNICA EN LOCALS  
Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter 
temporal 

567,70 

G) INCUBADORA DEL TCM 
Per les activitats que s’instal·lin a la incubadora del TCM se’ls aplicarà una bonificació 
corresponent al 50% de la taxa que li correspongui segons la seva classificació. 
Les activitats que estiguin instal·lades a la incubadora del TCM i es traslladin al terme 
municipal de Mataró gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa que li correspongui 
segons la seva classificació. 
Les empreses instal·lades en el Parc Tecnocampus Torres TCM2-TCM3 que traslladin la 
seva activitat a una altre Torre/planta i/o oficina del mateix Parc TCM gaudiran d’una 
exempció de la taxa que li correspongui segons la seva classificació.  
H) MESURES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Aquelles activitats que incorporin en els seus projectes mesures d’estalvi i eficiència 
energètica i en l’ús de l’aigua, la utilització d’energies renovables i la implantació de 
sistemes de minimització de residus degudament justificades i quantificades en el 
projecte, disposaran d’una bonificació del 60% de la taxa que els correspongui. 
Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació per 
sol•licitar la llicència, autorització o comunicació municipal: 
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• la memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada, juntament amb 
els estudis o les auditories que justifiquin els canvis del procés o de les 
tecnologies, indicant quantitativament les millores obtingudes; 
• el cost de les inversions realitzades; 
• si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament 
d’Indústria i Energia o del Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

I) Les entitats privades sense ànim de lucre gaudiran d’una bonificació del 90% de la tarifa 
que els correspongui pagar. 
J) Les cooperatives i les societats anònimes laborals gaudiran d’un bonificació del 100% 
de la taxa que li correspongui segons la seva classificació. 
K) Tarifa per llicències atorgades o vist-i-plau municipal a la comunicació prèvia a 
l’obertura a activitats que no han sol•licitat llicència o no han comunicat l’obertura  abans 
de l’inici d’activitat i que la sol•liciten prèvia denúncia: tarifa superior en el 20% a aquella 
que els correspondria pagar si hagués estat sol•licitada la llicència prèviament. 
L) Es bonificarà en un 60% la taxa de llicència d’obertura d’establiments per les activitats 
que s’iniciïn al nostre municipi durant l’any vigent per persones en situació d’atur. 
En cas de què la llicència es concedeixi a una entitat sense personalitat jurídica pròpia es 
podrà acollir a la bonificació sempre que totes les persones que formin aquesta entitat 
reuneixin les condicions o requisits previstos en aquest apartat. 
Per acreditar la situació d’atur, s’haurà d’aportar documentació pertinent on s’especifiqui 
que està en situació d’atur i/o Certificat de vida laboral, emès per la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
Aquesta bonificació no és acumulable amb la subvenció del 50% per tenir menys de 30 
anys. 
M) Es bonificarà en un 75% la taxa de llicència d’obertura d’establiments per les activitats 
que s’iniciïn al nostre municipi durant l’any vigent per persones menors de 30 anys en 
situació d’atur. 
 

b) Modificar l’article 7, en el sentit de suprimir el paràgraf tercer. Per tant, el redactat 
final de l’article seria aquest: 

“Si abans d’un mes des de l’entrada de la sol•licitud de la llicència, l’autorització o la 
comunicació en el registre general i abans que l’autoritat o l’organisme municipal hagi adoptat 
algun informe o acord, favorable o desfavorable, la persona interessada renuncia 
irrevocablement i formalment a la seva sol•licitud, cal que pagui una quota equivalent al 10% 
de la que li hauria correspost pagar d’acord amb la present Ordenança si li hagués estat 
atorgada la llicència, l’autorització o la comunicació. 
 
Si abans d’un mes des de l’entrada de la sol•licitud de la llicència, l’autorització o la 
comunicació en el registre general, i en el cas que l’autoritat o l’organisme municipal hagi 
adoptat algun informe o acord, favorable o desfavorable, la persona interessada renuncia 
irrevocablement i formalment a la seva 
sol•licitud, cal que pagui una quota equivalent al 50% de la que li hauria correspost pagar 
d’acord amb la present Ordenança si li hagués estat atorgada la llicència, l’autorització o la 
comunicació. 
 
No es retorna la quantitat abonada si la persona interessada no hi renuncia expressament i 
així ho sol•licita. 
 
Tampoc es procedeix a la devolució si l’expedient s’atura, per causa de la persona 
interessada, per un temps superior als tres mesos. 
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En el cas de la denegació de la llicència, en el cas d’anul·lació de la llicència per causes no 
imputables a la persona contribuent, o en el cas de deixar sense efecte la comunicació prèvia, 
la persona interessada tindrà dret a la devolució del 80% de l’import, en el cas que hagi estat 
abonat, o bé que es 
redueixi el 80% del valor de la liquidació corresponent, si el seu import no ha estat abonat, 
sempre que s’hagués clausurat l’establiment en el termini de vuit dies a comptar a partir de la 
notificació de la resolució precedent, si no hagués romàs obert amb anterioritat en un termini 
superior als sis mesos. 
 
En el cas de no acatar ni complir la resolució municipal, perdrà el dret a obtenir la devolució 
de la quantitat ingressada, sens perjudici de la imposició de les sancions escaients.“ 

 

3.8.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS 
INSERVIBLES. 
a) Es proposa treure les referències a les subvencions de l’article 11, adreçades a 
persones pensionistes, jubilades i en atur forçós, les quals seran traslladades a les 
corresponents bases reguladores de concessió de subvencions. Per tant, el capítol VIII passa 
a ser el de les bonificacions i l’anterior article 12 passa a ser el nou article 11. 

Pel que fa a aquest mateix precepte, es proposa modificar-lo respecte de l’Ordenança Fiscal 
d’enguany, per tal que les persones titulars del carnet blau també puguin gaudir de la 
subvenció de l’esmentat article. Aquesta modificació tindrà efectes per al present exercici 
2013. 

Per tant s’afegiria el següent paràgraf al final del precepte: “Totes les persones beneficiàries 
de carnet blau amb subvenció de la taxa de la brossa vinculada que consten als arxius 
municipals, gaudiran en l’exercici 2013 de la subvenció de la taxa. “ 

 

b) Es modifica el barem de bonificacions de l’article 12, així com s’explicita com es tindran 
presents els usos fets, per tal de determinar si les persones sol·licitants hi tenen dret.  
L’article 12 queda redactat d’aquesta manera: 
“ Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones que 
utilitzin la 
deixalleria municipal, de conformitat amb el següent: 
 
- de 4 a 6 aportacions -›10% de bonificació 
- de 7 a 12 aportacions -›15 % de bonificació.  
- més de 12 aportacions -› 20 % de bonificació. 
 
Es tindran presents les aportacions fetes en l’exercici anterior, les quals  no seran 
acumulatives. 
 
Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa de brossa domiciliaria de l’habitatge 
habitual i s’aplicarà d’ofici als ciutadans que n’hagin fet ús amb les condicions següents: 
Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada: 
 
- Olis de cuina, mínim 1 litre. 
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.), mínim 1 m3. 
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....) 
- Grans electrodomèstics (rentadores, assecadores, forns, neveres...) 1 unitat 
- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....) 2 unitats 
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- Residus verds (poda), mínim 1 m3. 
- Bateries de cotxes, mínim 1 unitat. 
- Piles, mínim 10 unitats 
- Tòners, mínim 2 unitats 
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos), mínim 1 litre. 
 
Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en 
podran 
gaudir les activitats industrials/comercials.  “ 
 
3.9.- TAXA PER LLICENCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I OCUPACIONS 
DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA I PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA. 
Es modifica la lletra e) de l’article 5 , per tal d’introduir-hi una referència a la pròrroga. El 
precepte quedar regulat així: 
CONCEPTE EUROS 
a) Llicència d’Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 24,00 
b) Llicència per tall de carrer de vial xarxa no bàsica 57,45 
c) Llicència d’ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 38,55 
d) Llicència per tall de carrer de vial de xarxa bàsica 103,30 
e) Anul·lació, pròrroga o modificació de permís d’ocupació o de tall de carrer. 6,80 
f) Llicència per banderoles, cartelleres petites, plafons i altres suports publicitaris de 
format petit 

6,00 

TARIFA PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE 
LA VIA PÚBLICA 
a) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls fins a 24 a l'any 

a.1) per xarxa no bàsica 81,00 
a.2) per xarxa  bàsica 161,85 

b) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 25 i 48 a l'any 
b.1) per xarxa no bàsica 161,85 
b.2) per xarxa bàsica 323,70 

c) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 49 i 96 a l'any 
c.1) per xarxa no bàsica 323,70 
c.2) per xarxa bàsica 647,45 

d) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 97 i 192 a l'any 
d.1) per xarxa no bàsica 647,45 
d.2) per xarxa bàsica 1.294,90 

e) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls superior a 192 a l'any 
e.1) per xarxa no bàsica 1.294,90 
e.2) per xarxa bàsica 2.589,60 

Aquesta condició no eximirà el titular de la necessitat de sol•licitar en cada tall la llicència 
corresponent, no obstant això, aquesta es liquidarà d'acord amb el següent escalat: 
TARIFES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER CONTRIBUENTS 
QUE TINGUIN ATORGADA LA CONDICIÓ D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT 
DE LA VIA PÚBLICA 

EUROS 

a) Llicència d’ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 4,85 
b) Llicència per tall de carrer de vial xarxa no bàsica 11,50 
c) Llicència d’ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 7,65 
d) Llicència per tall de carrer de vial de xarxa  bàsica 20,65 
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La condició d'usuari habitual i freqüent de la via pública correspon a aquells usuaris que per 
raons professionals o personals tallen  o ocupen en condicions de similitud, de forma habitual i 
freqüent en temps, els mateixos espais de la via pública, en franges horàries predeterminades 
i conegudes amb antelació. 
Via conveni es podrà regular el sistema de liquidació d'aquesta taxa amb periodicitat 
trimestral. 
 
3.10.- TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.  
S’afegeixen dues noves taxes a l’article 5: una per la sol·licitud de canvi de dia setmanal 
(permuta entre taxistes) i la modificació de la capacitat del vehicle. El redactat final és aquest: 

TARIFES EUROS 
1. Atorgament de llicència per a l'exercici del servei d'autotaxis, amb taxímetre dins 
del terme municipal (classe A)  

1.062,00 

2. Transmissió de llicència d’autotaxi classe A 424,80 
3. Modificació del vehicle adscrit a la llicència 52,30 
4. Dret a examen del permís municipal de conductor d’autotaxi 28,21 
5. Expedició del permís municipal de conductor d'autotaxi 11,50 
6. Sol·licitud de canvi de dia setmanal (permuta entre taxistes) 52,30 
7. Modificació de la capacitat del vehicle  52,30 
 
3.11.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL.  
a) Es modifica l’article 3.2, el redactat del qual queda així: 
 “2. Pel que fa a les tarifes del tipus d'ocupació A.6 i a les ocupacions ocasionals de 
la via pública assenyalades a l'article 5, en els casos en què la llicència la sol·licitin entitats 
sense ànim de lucre que promoguin el foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a 
la realització d'activitats de caire cultural i de foment d'activitats esportives, lúdiques, culturals, 
de foment de valors festius i d'activitats que promoguin la dinamització econòmica de la ciutat, 
que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar és zero. En aquest cas caldrà un 
informe justificatiu d'interès per la ciutat de l'actuació concedida. “ 
 
 
b) Es modifica el quadre de l’article 5, en el sentit de: 
 
 - Modificar la tarifa B.2 (bastides) per tal que sigui per metre lineal de bastida i no per 
metres quadrats. 
 - Harmonitzar les tarifes corresponents a les lletres C3 (parades) i C.4.3 (altres 
ocupacions ocasionals no classificades en cap altra ordenança) amb la lletra A.7.3 (quioscos, 
parades i casetes ocasionals: fires, mercats, Tots Sants.... per m2/dia o fracció). 
 - Creació d’un nou epígraf a la taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via 
pública i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal, apartat 
A.7. Quiosc, parades i casetes, relatiu a les ocasionals, fires d’atraccions dins les festes de 
barris. 
 - Pel que fa a les altres ocupacions no classificades en cap altra Ordenança, es 
proposa establir un preu del traspàs, així com un altre per la seva tramitació. També es 
concreta que són exempts de pagar la taxa en concepte de traspàs, les transmissions 
realitzades entre parents de primer grau (afinitat i consanguinitat), incloses parelles de fet; 
entre parents de segon grau per consanguinitat; a favor dels treballadors amb contracte 
indefinit i més de dos anys d’antiguitat; i per actes mortis causa si sol·licita el traspàs la 
persona legalment successora o testamentària. 
 - Increment del 50% de la taxa dels caixers automàtics. 
 



 32

El redactat de l’article 5 proposat és el següent: 
 1. La quantia de la taxa és la següent: 

A tots els casos que es tracten en aquesta ordenança se’ls aplicarà la tarifa següent, 
segons la categoria dels carrer i en funció del temps de durada de l’aprofitament i de la 
superfície, l’ocupació de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència, o la realment 
ocupada si fos més gran. 
La tarifa final en aquells casos on s’ha d’aplicar l’índex de categoria fiscal serà el resultat 
de multiplicar la tarifa consignada per l’índex de la categoria fiscal del carrer on s’ubica 
l’ocupació: 
 

Categoria 
fiscal 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 

Índex 1,5 1,4 1,2 1 0,9 0,7 0,6 0,25 
 La zona vuitena correspon al domini públic rústic. 
 
 

TIPUS D’OCUPACIÓ 
APLICAR 

ÍNDEX 
CATEGORIA 

TARIFA 

 
A.1. TAULELLS, TAULES, CADIRES, MÀQUINES EXPENEDORES, ATRACCIONS 
INFANTILS I ALTRES ELEMENTS GENERADORS D’ACTIVITAT COMERCIAL DIRECTA: 

A.1.a) Activitat anual per unitat –fins 4 m2- i any Si 112,85 
A.1.b) Activitat temporal per unitat –fins a 4 m2– i mes Si 14,65 
A.1.c) Activitat temporal per unitat –fins a 4 m2- dia Si 2,00 
A.1.d) Per cada m2 d’excés d’ocupació 

Si 
25% del 

preu 
unitari 

Es considera “unitat” en terrasses el conjunt d’una taula amb quatre cadires fins 4m2 
d’ocupació. 
A.2. CAIXERS AUTOMÀTICS, TAULELLS DE VENDA I ALTRES ELEMENTS 
GENERADORS D’ACTIVITATS SITUATS AL PLA DE FAÇANA 
Activitat anual per unitat i any  Si 300,00 
Taulells de venda i altres elements generadors d’activitat per 
unitat –fins 4 ml i any 

Si 112,85 

Per cada ml d’excés d’amplada respecte als 4ml Si 
25% del 

preu 
unitari 

A.3. VITRINES I APARADORS 
A.3.1. Que surtin < 1 m façana (tarifa per m lineal) Si 17,90 
A.3.2. Que surtin > 1 m façana (tarifa per m lineal)  Si 35,80 

 
A.4. APARELLS D’AIRE CONDICIONAT 

A.4.1.Aparells d’aire condicionat (tarifa per aparell) Si 17,90 
 

A.5. OCUPACIÓ VINCULADA A ACTIVITATS ECONÒMIQUES OCUPANT L’ESPAI 
PÚBLIC 

A.5.1.Tendal per activitat econòmica per m2 i any Si 5,30 
A.5.2.Banderola d’activitat econòmica d’interès públic per 
unitat i any 

Si 20,00 

A.5.3.Articles en venda i exposició en sòl públic per m2 a Si 20,00 
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l’any 
A.5.4.Pissarres, triangles i expositors d’activitats per unitat 
i any 

Si 20,00 

 
A.6. ELEMENTS PUBLICITARIS A LA VIA PÚBLICA 

A.6.1.Cartelleres (any i m2) Si 54,90 
A.6.2.Rètols i suports permanents Si 67,70 
A.6.3. Banderoles (unitat/mes o fracció) No 5,00 
A.6.4. Lones publicitàries (m2 i any) Si 11,85 
A.6.5. Suports publicitaris il·luminats  50% 

A.6.6. Cartelleres petites que es col·loquen als 
fanals, i plafons per cartellera i plafó, mes o 
fracció (aquesta tarifa no es prorrateja) 

No 5,00 

 
A.7. QUIOSCOS, PARADES I CASETES 

A.7.1. Temporals (Castanyes), m2/mes Si 11,95 
A.7.2. Permanents no adjudicats per concurs (ONCE, 
Telefònica) m2i any (mínima taxa d’1 m2) 

Si 104,95 

A.7.3.Ocasionals (fires, mercats, Tots Sants, palmes, 
sabres...) m2/dia o fracció 

Si 3,00 

A.7.4. Quioscs, parades i casetes ocasionals de les 
fires d’atraccions dins les festes de barri Sí 

5,5 
€/m2/10 

dies 

 
B. OCUPACIONS TRANSITORIES 

B.1.Recintes o tanques (m2/ mes) No 7,95 
B.2.Bastides (metre lineal/ mes) No 7,95 
B.3. Grues (per dia) No 3,35 
B.4. Contenidors (per unitat i dia) No 3,35 

B.4.1. Sacs de runa (per unitat i dia) No 
50% de la 
tarifa del 

contenidor 
B.5. Materials d'enderroc, construcció, arena.. (per dia) No 3,35 
B.6. Casetes de venda immobiliària, per m2i mes Si 15,55 
B.7. Talls de trànsit (per hora) No 2,05 
B.9. Ocupació d'un vial (per hora) No 1,00 

 
C. ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC EN GENERAL 

 
C.1. ESPECTACLES 

C.1.1. Carpes, envelats i similars(per cada 1000 m2 o fracció 
/dia) 

No 54,80 

C.1.2. Circs i espectacles similars (1000 m2o fracció /dia) No 57,20 
C.1.3. Per cada 500 m2 excés i dia No 28,60 

 
C.2. RODATGES CINEMATOGRÀFICS 

C.2.1. Tarifa fixa:  121,00 euros + 0,20 euros per m2 i dia d'ocupació 
C.2.2. Tarifa variable:  Tarifa fixa+ 22,25 euros per vigilància especial 
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                                      Tarifa fixa + 18,15 euros per conserge 
 

C.3. ALTRES OCUPACIONS NO CLASSIFICADES EN CAP ALTRE APARTAT O ORDENANÇA 
C.3.1. Anuals, preu per m2i any Si 95,45 
C.3.2. De temporada, preu m2i mes Si 11,95 
C.3.3. Ocasionals, preu per m2i dia o fracció Si 3,00 
C.3.4. Traspàs No 10% del 

preu de 
traspàs, 
essent el 

mínim 
27,10 €/ 

m2 
C.3.5. Tramitació administrativa del traspàs No 100,00 

Són exempts de pagar la taxa en concepte de traspàs, les transmissions realitzades 
entre parents de primer grau (afinitat i consanguinitat), incloses parelles de fet; entre 
parents de segon grau per consanguinitat; a favor dels treballadors amb contracte 
indefinit i més de dos anys d’antiguitat; i per actes mortis causa si sol·licita el traspàs la 
persona legalment successora o testamentària. 

 
C.4. TRANSFORMADORS INSTAL•LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS 

C.4.1. Fins a 25 KVA, per any No 101,30 
C.4.2. De 25 KVA, fins a 100 KVA, per any No 151,95 
C.4.3. Més de 100 KVA fins a 200 KVA, per any No 202,50 
C.4.4. Més de 200 KVA, per any No 253,15 

 
C.5. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 
CONDUCTORS I SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTS DE TENSIÓ 
Tributaran anyalment i per metre lineal 

Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 10 a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,05 
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07 
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08 

Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de la  tarifa esmentada  afectades del coeficient  
multiplicador 2. 

Per cada metre lineal de canonada, fins a 1 polzada de 
xarxa de distribució d'aigües, per any 

No 0,03 

Per cada metre lineal de canonada, superior a 1 polzada 
de xarxa de distribució d'aigües, per any No 0,08 

 
C.6. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB 
ALTRES CONSTRUCCIONS O INSTAL•LACIONS 
Pagaran per m3 i any: 

En carrers de 1a categoria No 5,05 
En carrers de 2a categoria No 2,45 
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En carrers de 3a cat. I resta de categories No 1,00 
 

C.7. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL AMB CABLE DE FIBRA ÒPTICA 
Per cada connexió entre dos punts amb fibra òptica pròpia, (totes les categories): 

a) Per cada connexió amb ample de banda de 34 Mbps 
anualment: (Totes les categories) 

No 27.625,25 

b) Per cada connexió amb ample de banda de 2 Mbps 
anualment:: (Totes les categories) 

No 3.088,30 

 
C.8. TRANSFORMADORS INSTAL•LATS A LA VIA PÚBLICA OCUPANT-NE VOL I SÒL 

Fins a 25 KVA, per any No 151,95 
De 25 KVA a 100 KVA, per any No 202,50 
Més de 100 KVA, fins a 200 KVA, per any No 253,15 
Més de 200 KVA, per any No 303,75 

 
C.9. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 
CONDUCTORS I SENSE PASSAR DE 50.000 VOLTS 
Pagaran anyalment i per metre lineal: 

Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01 
De 10 fins a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02 
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,05 
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07 
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08 

Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa esmentada afectada del 
coeficient multiplicador 2. 

 
C.10. CAIXES D'ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRES O ARMARIS DE CONTROL, 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ, PER A TENSIONS 

Fins a 500 volts, per any No 24,4
0 

Més de 500 volts, per any No 48,9
0 

Per cada per mòdul o aïllador, per any No 0,01 
Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòduls, per any No 0,45 
Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòduls, per 
any 

No 0,95 

Per cada pal, o columna, de qualsevol material, per any No 0,40 
Per cada cavallet de ferro, per any No 0,50 
Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any No 0,05 
Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any No 0,10 
De volum fins a 5 decímetres cúbics, a l'any No 1,45 
De volum superior a 5 decímetres cúbics, a l'any No 4,90 

 
D. OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC RÚSTIC 
Per m2 i any  0,30 
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Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor 
econòmic de la proposta sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
b) Es suprimeix l’apartat 2 de l’article 7 , atès que no és necessari fer un dipòsit de l’import 
de la taxa a l’hora de demanar la llicència, en la mesura que s’emet una liquidació. L’anterior 
apartat 3 passa a ser el nou 2. Per tant, el precepte queda redactat així: 
 

 “ Article 7 
1. La meritació de la taxa es dóna quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, 
moment que, a tots els efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, 
si aquesta es va sol·licitar. 
2. Quan s’hagi produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, la meritació de la 
taxa té lloc quan s’iniciï aquest aprofitament. “ 
 

c) S’aclareix el redactat de l’article 8 , el qual queda així: 
 “Article 8 

1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu ha de 
coincidir amb el determinat a la llicència municipal. 
2. Quan l'aprofitament especial o la utilització privativa hagin estat autoritzats o prorrogats 
per diferents exercicis i inclosos en el padró anual de l'ocupació de via pública, el 
període impositiu comprèn tot l'any natural excepte en els casos d'inici o cessament de la 
utilització privativa o aprofitament especial. 
En els casos d'inici, la taxa s'ha de calcular proporcionalment al nombre de mesos naturals 
que restin per a finalitzar l'any, inclòs el del començament de l'aprofitament especial o la 
utilització privativa.  
En els casos de baixa, una vegada sol·licitada i fetes les inspeccions oportunes, tindrà 
efectes a partir del primer dia del mes següent al de la seva concessió, i els subjectes 
passius tindran dret a sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als mesos 
que no han realitzat la utilització privativa o l'aprofitament especial. “ 

 
d) S’elimina la disposició transitòria única, atès que no és necessària. 
 
3.12.- TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I 
QUALSEVOL REMOGUDA DE PAVIMENT O DE VORERES A LA VIA PÚBLICA 
No es proposa cap modificació. 
 
3.13.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES 
DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 
No es proposa cap modificació. 
 
3.14.- TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES  DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL. 
No es proposa cap modificació. 
 
3.15.- TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.   
Modificar l’article 4 , per tal d’aclarir que l’anul·lació de la denúncia és pel temps excedit. El 
precepte queda redactat així: 

 “ Article 4. 
TARIFES EUROS 
Zona blava A, 1 minut 0,0283 
Zona blava B, 1 minut 0,0269 
Anul·lació de la denúncia per temps 6’20 
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excedit 
 

La zona blava B  fa referència als  carrers compresos dintre del perímetre format pels carrers 

Isern, Ronda Prim, Miquel Biada, Sant Benet, Plaça de les Tereses i el Torrent, i a la zona de 

Can Maitanquis.   

S’exceptua de l’anterior tarifa a aquells conductors de vehicles que tinguin la 
consideració de “Residents” en les places i horaris que s’indiquin segons la regulació 
pròpia del servei. “ 

 
3.16.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS  
No es proposa cap modificació. 
 
3.17.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA ESPECIAL EN 
ESDEVENIMENTS OCASIONALS. 
No es proposa cap modificació. 
 
3.18.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
Es modifica l’article 5 , per tal de reduir la tarifa de la taxa per l’estada, la manutenció i la 
custòdia d’animals de companyia en el centre municipal d’atenció als animals de companyia 
per dia o fracció. També s’inclouen diverses tarifes que estan previstes contractualment, en 
relació amb els animals de companyia. També es completa el redactat de les tarifes 6, 12 i 13. 
El precepte queda redactat de la següent manera: 

 “ Article 5- La quantia de la taxa es determina de la següent forma: 
 
TARIFES EUROS 
1) L'esbrossada i la neteja superficial del terreny per a la destrucció de qualsevol 
classe de matèries o productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per 
a la salut pública, acreditaran (inclòs el transport fins a l'abocador), per cada 10 
metres quadrats o fracció 

50,00 

2) El moviment i l'extracció de runa o qualsevol classe de matèries o productes 
contaminants i/o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a 
domicili en habitatges, locals o solars de la ciutat, acreditaran, inclòs el transport 
fins a l'abocador, per cada 5 metres cúbics o fracció 

75,05 

3) La desinfecció, desinsectació i desratització en habitatges, locals o solars de la 
ciutat, per cada 10 metres quadrats o fracció 

50,00 

4) Retirada domiciliària d’un animal de companyia 43,80 
5) Reconeixement sanitari d’un animal de companyia, en cas de renuncia del 
propietari 

12,50 

6) Identificació amb microxip d’un animal de companyia, en cas de renuncia del 
propietari, d’animals perduts, etc. 

25,05 

7) Esterilització d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari 25,05 
8) Estada, manutenció i custòdia d’animals de companyia en el centre 
municipal d’atenció als animals de companyia, per dia o fracció 

6,00 

9) Esterilització d’un animal de companyia en cas d’adopció 40,00 
10) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el 
cas que no quedi ingressat en el centre municipal d’atenció als animals de 
companyia 

98,75 

11) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el 
cas que quedi ingressat en el centre 256,35 

12) Eutanàsia gos, prescrita per veterinari/a 32,50 
13) Eutanàsia gat, prescrita per veterinari/a 25,05 
14) Incineració animal de companyia 25,05 
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15) Tinença animals de companyia (anyals e irreductible). Estan exclosos del 
pagament de la taxa els gossos pigall.   30,00 

16) Visita veterinària i tractament antiparasitari   20,00 
17) Expedient de llicència per tinença i conducció d’animals perillosos,   156,30 
18) Expedició tarja acreditativa de la inscripció d’un animal en el cens d’animals de 
companyia 

15,00 

19) Expedició tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal 
potencialment perillós 15,00 

20) Renovació de tarja acreditativa de la inscripció d’un gos en el cens d’animals de 
companyia 

36,25 

21) Renovació de tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal 
potencialment perillós 

36,25 

22) Emissió d’informe tècnic de salut pública 50,00 
23) Inspecció sanitària d’habitatges, locals, altres immobles i establiments: 
comprovació de mesures correctores, a partir de la tercera visita  

54,45 

24) Canvi de xip 15,00 
25) Adopció de gos adult (inclou esterilització, microxip i visita veterinària i 
tractament) 

100,00 

26) Adopció de gos cadell (inclou esterilització, microxip i visita veterinària i 
tractament) 

180,00 

27) Adopció de gat adult (inclou esterilització, microxip i visita veterinària i 
tractament) 

50,00 

28) Adopció de gat cadell (inclou esterilització, microxip i visita veterinària i 
tractament) 

75,00 

29) Adopció de gos o gat adult de campanya de més de 8 anys (inclou 
esterilització, microxip i visita veterinària i tractament) 

30,00 

30) Recollida de gos al carrer amb propietari i devolució animal propietari 
(horari diürn) 

60,00 

31) Recollida d'un animal, amb propietari, al carrer en situació perillosa (amb 
rifle o en horari nocturn o festiu) i  devolució animal propietari 

90,00 

32) Renúncia d'un gos adult pel seu propietari 300,00 
33) Renúncia d'un gos cadell pel seu propietari 60,00 
34) Renúncia d'un gat adult pel seu propietari 150,00 
35) Renúncia d'un gat cadell  pel seu propietari 30,00 
 
3.19 .-TAXA PER PRESTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS I 
ESTACIONAMENTS RESERVATS.   
Modificar l’article 6 , per tal de: 

- Actualitzar totes les taxes en un 2,47%, que és l’increment de la revisió dels preus 
del contracte de manteniment de la senyalització. 

-  Aclarir que les persones amb mobilitat reduïda i amb insuficiència de recursos 
podran gaudir d’una bonificació del 75% en la quota de la taxa de primera 
senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. Que 
les quotes d’aquestes taxes no es poden prorratejar. 

L’article 6 queda redactat d’aquesta manera: 
“Article 6 
TARIFES Euros 
Primera senyalització de gual  52,77 
Baixa de gual  39,96 
Modificació d'amplada de gual  91,81 
Modificació horària de gual i estacionament reservat 38,68 
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Primera senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat 
reduïda.  225,10 

Modificació de matrícula de reserva de persones amb mobilitat reduïda. 65,48 
Modificació d'ubicació de reserva de persones amb mobilitat reduïda.  112,10 
Primera senyalització reserva d'obres 250,85 
Pròrroga de reserva d'obres 64,40 
Primera senyalització de contragual  134,18 
Manteniment de senyalització de gual, contragual i reserva d’estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda   

12,60 

Totes aquestes taxes són irreductibles. 
Les persones amb mobilitat reduïda i amb insuficiència de recursos econòmics podran gaudir 
d’una bonificació del 75% en la quota de la taxa de primera senyalització de reserva 
d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, sempre que ho sol·licitin i reuneixin les 
condicions assenyalades a l’article 21 de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipal. “ 
 
3.20.-  TAXA PER LA PRESTACIÓ DE  SERVEIS I  APROFITAMENT ESPECIAL DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS  AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS.    
No es proposa cap modificació. 
 
3.21.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS 
No es proposa cap modificació. 
 
3.22. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE 
L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA.  
No es proposa cap modificació. 
3.23.- TAXA PER OCUPACIÓ DE L’ESPAI FIRAL 
S’afegeix a l’article 5 un paràgraf  relatiu a les entitats sense ànim de lucre, les quals 
gaudiran de la quota zero. El precepte queda redactat així: 

“ Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que ocupin 
l’espai firal per dur-hi a terme esdeveniments i utilitzin els serveis que van associats a 
aquesta ocupació.   
En el cas que la utilització de l’espai firal sigui feta per entitats sense ànim de lucre 
que promoguin el foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la 
realització d'activitats de caire cultural i de foment d'activitats esportives, lúdiques, 
culturals, de foment de valors festius i d'activitats que promoguin la dinamització 
econòmica de la ciutat, que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar és 
zero. En aquest cas caldrà un informe justificatiu d'interès per la ciutat de l'actuació 
concedida. “ 

 
3.24.- TAXA  PER L’OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA PER 
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I DINAMITZACIÓ COMERCIAL 
Es modifica l’article 6.A) , per tal d’ampliar la bonificació del 30% a aquelles activitats que se 
celebrin durant més de tres dies consecutius. Se suprimeix la bonificació per a activitats de 
promoció turística i comercial previ informe. El precepte queda redactat així: 
 
 “Article 6.- BENEFICIS FISCALS 

A) Sobre el cost resultant de les anteriors taxes es podrà aplicar una bonificació del 30% 
per a aquelles activitats que requereixen més de 251 m2 o se celebrin durant més de tres 
dies consecutius. 
 B) Estaran exemptes de pagament les associacions i entitats sense ànim de lucre, 
inscrites en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Mataró, per a la realització d’activitats 
que promoguin la dinamització econòmica i comercial de la ciutat, i/o que comptin amb el 
suport o col·laboració de l’Ajuntament de Mataró. “ 
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ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
 
4.1 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
En termes generals es mantenen totes les quantitats de l’exercici 2013. Les modificacions 
consten indicades en negreta  
 

UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS  PROPOSTA 

PER ENTITATS ESPORTIVES I COL·LECTIUS LLEURE 2014 

A.- TRAM (A) Utilització 1 hora/setmanal   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   986,83 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   486,05 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   800,25 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   486,05 

ALTRES   486,05 

PISCINA MUNICIPAL  425,60 

   

B.- TRAM (B) Utilització 2 a 5 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.036,18 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   510,35 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   1.200,38 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   510,35 

ALTRES   510,35 

PISCINA MUNICIPAL  638,40 

   

C.- TRAM (C) Utilització 6 a 10 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.405,84 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   534,65 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   1.600,51 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   534,65 

ALTRES   534,65 
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PISCINA MUNICIPAL  851,20 

   

D.- TRAM (D) Utilització 11 a 20 hores/setmanals - NOU TRAM   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1.757,30 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   571,09 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   1.850,58 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   571,09 

ALTRES   571,09 

PISCINA MUNICIPAL    985,60 

   

E.- TRAM (E) Utilització més de 20 hores/setmanals   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   2.108,75 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   607,55 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   2.100,68 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   607,55 

ALTRES   607,55 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   1.692,42 

PISCINA MUNICIPAL    1.120,56 
 
 
   
UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS  PROPOSTA 

PER CENTRES D'EDUCACIÓ (activitat curricular) PP 2014 

A.- CENTRES D’EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   1,85 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   0,96 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   3,68 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   0,96 

ALTRES   0,96 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   2,89 
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UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS  PROPOSTA 

   PP 2014 
A.- USUARIS HABITUALS DE LES INSTAL·LACIONS (preu / 
hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   10,99 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   2,80 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   28,13 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   2,43 

ALTRES   4,71 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   20,15 

   
B.- USUARIS NO HABITUALS DE LES INSTAL·LACIONS, 
ENTITATS ESPORTIVES, COL·LECTIUS DE LLEURE I 
ALTRES SENSE ÀNIM DE LUCRE (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   21,97 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   5,61 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   56,27 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   4,86 

ALTRES   9,42 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   40,30 

   
UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS  PROPOSTA 

   PP 2014 
C.- ENTITATS ESPORTIVES, CENTRES D'EDUCACIÓ, 
COL·LECTIUS DE LLEURE I ALTRES SENSE ÀNIM DE LUCRE 
DE FORA DE MATARÓ (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   43,94 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   11,21 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   112,53 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   9,71 

ALTRES   18,85 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   80,60 
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D.- ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (preu / 
hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   54,93 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   14,02 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   140,66 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   12,14 

ALTRES   23,56 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   100,75 

 
      

E.- CENTRES D'EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   8,79 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   2,24 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   22,51 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   1,94 

ALTRES   3,77 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   16,12 

 
   

F.- RODATGES D'ANUNCIS, CONCERTS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE 
GRAN FORMAT 

AMB SUSPENSIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA (preu/dia)   
CAMPS FUTBOL GESPA I 
ALTRES   823,95 
CAMPS FUTBOL SAULÓ I 
ALTRES   210,60 
POLIESPORTIUS 
COBERTS   2.109,90 
PISTES POLIESPORTIVES 
DESCOBERTES   182,10 

ALTRES   353,40 
ESTADI MUNICIPAL 
D'ATLETISME   1.511,25 

PISCINA MUNICIPAL    2.109,90 
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SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL PROPOSTA 

    PP 2014 
A.- CURSETS DE NATACIÓ 
GRUPS     

 
A.1. CENTRES D´EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMARIA   

              mes/nen 5,86 

              sessió/nen 1,48 

 
A.2. ESCOLES BRESSOL I 
ALTRES GRUPS   

             mes/nen  10,15 

 
            sessió/nen (d’ 1 a 3 dies 
per setmana) 2,60 

 
            sessió/nen (més de 3 
dies per setmana) 1,98 

    
B.- CURSETS DE NATACIÓ 
(preu / mes)     

 B.1. INFANTILS    

 
            - Matrícula (cursets no 
intensius) 12,15 

 
            - Matrícula (carnet blau) 
cursets no intensius 6,10 

 
            - Matricula família 
nombrosa o monoparental -  11,45 

             - preu/sessió 4,50 

 
           - preu/sessió (carnet 
blau) 2,25 

 
           - preu sessió (família 
nombrosa o monoparental) 4,00 

         - 1-3 anys    

                *preu / mes 19,05 

                *preu / mes (carnet blau) 9,50 

 
               *preu/mes família 
nombrosa o monoparental -  17,45 

         - 3-13 anys:   

                *alterns (mes) 33,10 

 
               *alterns (mes) carnet 
blau 16,55 

 
               *alterns (mes) família 
nombrosa o monoparental -  29,80 

 
               *perfeccionament (45 
minuts/setmana) 16,55 

 
               *perfeccionament (45 
minuts/setmana) carnet blau 8,30 

 

*perfeccionament (45 
minuts/setmana) família 
nombrosa o monoparental 15,17 
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               *perfeccionament (1 
hora/setmana) 22,46 

 
*perfeccionament (1 
hora/setmana) carnet blau 15,35 

 

*perfeccionament (1 
hora/setmana) família 
nombrosa o monoparental 20,20 

                *intensiu (mes) 62,50 

 
               *intensiu (mes) carnet 
blau 31,25 

 
               *intensiu (mes) família 
nombrosa o monoparental -  56,25 

                *intensiu (sessió) -  3,10 

 
               *intensiu (sessió) carnet 
blau -  1,85 

 
               *intensiu (sessió) família 
nombrosa o monoparental -  2,80 

     

 B.2. ADULTS   

             - Matrícula 12,15 

             - Matrícula (carnet blau) 6,10 

             - preu/sessió 4,50 

 
            - preu/sessió (carnet 
blau) 2,25 

             - 3 hores/setmana 53,35 

 
            - 3 hores/setmana (carnet 
blau) 26,70 

 
            - 2 hores 30 minuts / 
setmana 44,30 

 
            - 2 hores 30 minuts / 
setmana (carnet blau) 22,15 

 
            - 2 hores 15 minuts / 
setmana 39,90 

 
            - 2 hores 15 minuts / 
setmana (carnet blau) 20,00 

             - 2 hores/setmana 35,45 

 
            - 2 hores/setmana (carnet 
blau) 17,75 

 
            - 1 hora 30 minuts / 
setmana 26,70 

 
            - 1 hora 30 minuts / 
setmana (carnet blau) 13,35 

             - 1 hora/setmana 17,70 

 
            - 1 hora/setmana (carnet 
blau) 8,85 

             - 45 minuts / setmana 13,35 

 
            - 45 minuts / setmana 
(carnet blau) 6,70 
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C.- SERVEI DE BANY   

  - abonats (menys de 15 anys)   

          * diaris 4,30 

         * diaris (carnet blau) 2,15 

 

        * diaris (família nombrosa-
categoria general i família 
monoparental) 3,85 

 
        * diaris (família nombrosa-
categoria especial) 3,45 

         * mensuals 22,50 

         * mensuals (carnet blau) 11,25 

 

        * mensuals (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 20,20 

 
        * mensuals (família 
nombrosa-categoria especial) 17,95 

         * trimestrals  41,00 

         * trimestrals (carnet blau) 20,50 

 

        * trimestrals (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 36,95 

 
        * trimestrals (família 
nombrosa-categoria especial) 32,80 

         * trimestral (2 mesos)  27,35 

 
        * trimestrals (2 mesos) 
carnet blau  13,65 

 

        * trimestrals 2 mesos (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 24,60 

 
        * trimestrals 2 mesos (família 
nombrosa-categoria especial) 21,85 

         * trimestral (1 mes)  13,65 

 
        * trimestrals carnet blau (1 
mes) 6,90 

 

        * trimestrals 1 mes (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 12,30 

 
        * trimestrals 1 mes (família 
nombrosa-categoria especial) 10,95 

 
  
   

SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL  

     

C.- SERVEI DE BANY   

 - abonats (més de 15 anys)   

         * diaris 6,00 
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         * diaris (carnet blau) 2,95 

 

        * diaris (família nombrosa-
categoria general i família 
monoparental) 5,40 

 
        * diaris (família nombrosa-
categoria especial) 4,80 

         * mensuals 28,65 

         * mensuals (carnet blau) 14,30 

 

        * mensuals (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 25,80 

 
        * mensuals (família 
nombrosa-categoria especial) 22,95 

         * trimestrals 49,70 

         * trimestrals (carnet blau) 24,85 

 

        * trimestrals (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 44,75 

 
        * trimestrals (família 
nombrosa-categoria especial) 39,80 

         * trimestrals 2 mesos 33,15 

 
        * trimestrals 2 mesos (carnet 
blau) 16,55 

 

        * trimestrals 2 mesos (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 29,80 

 
        * trimestrals 2 mesos (família 
nombrosa-categoria especial) 26,50 

         * trimestrals 1 mes 16,55 

 
        * trimestrals 1 mes (carnet 
blau) 8,25 

 

        * trimestrals 1 mes (família 
nombrosa-categoria general i 
família monoparental) 14,90 

 
        * trimestrals 1 mes (família 
nombrosa-categoria especial) 13,25 

 - matrícula   

         * 1r. membre familiar 34,25 

         * 2n. membre familiar 30,90 

         * 3r. membre familiar 26,55 

         * 4rt. i següents membres 22,10 

 
        *      membre familiar (carnet 
blau) 17,15 

         * Quota de reserva de plaça 3,60 

 
        * Quota de reserva de plaça 
(carnet blau) 1,80 

 
 
    



 48

 
 
D.- ALTRES SERVEIS DE 
LA PISCINA     

 
- Utilització instal·lació en horari 
de funcionament (preu/hora) 159,49 

 
- Utilització instal·lació fora horari 
de funcionament (preu/hora) 182,83 

 
- Utilització d´un carrer de la 
piscina (preu / hora) 23,29 

 
- Utilització d´un carrer de la 
piscina (preu / 45 minuts) 17,49 

 

- Utilització d'un carrer de la 
piscina empresa amb ànim de 
lucre (preu/hora) 27,00 

 

- Utilització d'un carrer de la 
piscina empresa amb ànim de 
lucre (preu/45 m) 20,25 

 
- Utilització piscina petita 
(preu/hora) 31,00 

 
- Utilització piscina petita (preu/45 
m) 23,00 

 
- Utilització piscina petita empresa 
amb ànim de lucre (preu/hora) 46,50 

 
- Utilització piscina petita empresa 
amb ànim de lucre (preu/45 m) 34,90 

 

- Festes aniversari a la piscina 
(preu/hora per grups fins 8 
infants) 50,00 

 

- Festes aniversari a la piscina 
(preu/hora per grups entre 9 i 
12 infants) 65,00 

 - Gimnàs (grups-hora) 15,99 

 
- Gimnàs empreses amb ànim de 
lucre (grups-hora) 20,00 

 
- Activitat dirigida al gimnàs 30 
minuts setmanals (preu/mes) 9,00 

 
- Activitat a l’aire lliure 30 
minuts setmanals (preu/mes) 9,00 

 
- Activitat a l’aire lliure 45 
minuts setmanals (preu/mes) 12,00 

 
- Activitat a l’aire lliure 1 hora 
setmanal (preu/mes) 16,00 

 - Duplicat de carnet 1,45 

 - Lloguer d´armari (preu/mes) 4,75 

 
- Lloguer d´armari (preu/mes) 
carnet blau 2,40 

 
- Banya't amb el teu infant 
(acompanyant no usuari) 8,00 

 
- Banya't amb el teu infant 
(acompanyant usuari) 4,00 
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(1) La Direcció d’Esports 
podrà atorgar 
bonificacions d’un 5% del 
preu públic en cas de 
coincidir dos germans i un 
5% addicional per a 
cadascun de més. 

(2) La Direcció d’Esports 
podrà atorgar una 
bonificació del 50% en la 
matrícula de la piscina 
municipal en les 
campanyes de captació de 
noves persones usuàries 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE PROPOSTA 

  

     

A.- MITJA MARATÓ    

 - Preu inscripció xip groc 18,00 

 - Preu assegurança (no federats) 2,00 

 - Preu Inscripció fora de termini 25,88 

    

B.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN   

 - preu / mes (carnet blau) 9,96 

 - preu / mes 14,58 

    

C.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME    

 
- socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/any) 53,93 

 
- socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/any) (carnet blau) 25,62 

 
- no socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/any) 131,95 

 
- no socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/any) (carnet blau) 62,68 

 - altres (preu/any) 250,73 

 - altres (preu/any) (carnet blau) 125,36 

 
- socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/semestre) 26,97 

 

- socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/semestre) (carnet 
blau) 12,80 

 
- no socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/semestre) 66,03 
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- no socis entitats atlètiques de 
Mataró (preu/semestre) (carnet 
blau) 31,36 

 - altres (preu/semestre) 125,46 

 
- altres (preu/semestre) (carnet 
blau) 62,74 

 - Duplicat carnet/passis 0,00 

 - entrada puntual (preu/dia) 11,23 

 
- entrada puntual (preu/dia) 
(carnet blau) 5,62 

    

D.- BASE NAUTICA   

 
- Preu targeta vestidor 60' / soci 
entitat nàutica Mataró 7,76 

 
- Preu targeta vestidor 60' / No 
soci entitat nàutica Mataró 15,53 

 - Preu/hora sala tècnica 26,63 

 - Duplicat carnet/passis 1,43 
 
 
    

PROGRAMES D’ESPORT ESCOLAR PROPOSTA 

    PP 2014 

   

A.- PARTICIPACIÓ JOCS ESCOLARS DE MATARÓ    

 
- Preu / equip fora de Mataró / 
anual  14,94 

 
- Preu / participant fora de Mataró 
/ anual  1,24 

 
4.2 PREUS PÚBLICS EDUCACIÓ 
 
Es modifiquen durant l’any 
 
 
4.3 PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS.  
 
No es proposa cap modificació. 
 
 
4.4 PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE CULTURA  
 
No es proposa cap modificació. 
 
 
4.5. PREUS PÚBLICS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
S’introdueixen unes bonificacions i s’endreça l’ordre dels diferents conceptes: 
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4.5.1. FIRES 

 
Fira de Sant Ponç 39,28 €/m2 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 al recinte firal. 15,66 €/m2 
Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 a altres zones 13,06 €/m2 
Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 al recinte firal. 13,39 €/m2 
Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 a altres zones. 11,16 €/m2 
Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 al recinte firal. 11,38 €/m2 
Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 a altres zones. 9,48 €/m2 
Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més al recinte firal. 8,41 €/m2 
Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més a altres zones. 8,25 €/m2 
Fira d’atraccions: bars 19,14 €/m2 
Fireta de primavera 19,14 €/m2 
Fira de pessebres i ornaments de Nadal 103,07 €/m2 
 
 
4.5.2.    OFICINA DE TURISME 
 
4.5.2.A) RUTES TURÍSTIQUES 

Ruta per la història de Mataró per a grups 101,70 € 

Ruta el Modernisme a Mataró per a grups 101,70 € 

Ruta de la Iluro romana a la Mataró del SXVI 93,22 € 

Visita per a grups: Conjunt dels Dolors i Basílica de Santa Maria 67,80 € 

Visita per a grups: Casa Coll i Regàs 67,80 € 

 
Ruta del mar per a grups 129,66 € 

Ruta Puig i Cadafalch per a grups sense transport propi 297,41 € 

Ruta Puig i Cadafalch per a grups amb transport propi 155,17 € 

Ruta Puig i Cadafalch tarifa individual general 8,62 € 

Ruta Puig i Cadafalch majors 65 anys 6,47 € 

Ruta Puig i Cadafalch de 8 a 16 anys 6,47 € 

Ruta Puig i Cadafalch amb descompte 15% 7,33 € 
Ruta guiada triangle modernista Maresme 13,22 € 
Ruta de la indústria tèxtil al Tecnocampus amb transport propi 144,63 € 
Ruta de la indústria tèxtil al Tecnocampus amb transport inclòs 314,05 € 
Ruta Salve Iluro 123,97 € 
Ruta el Modernisme  a Mataró i visita a la col·lecció Bassat 140,50 € 
Ruta guiada el triangle Modernista al Maresme grups organitzats 
amb transport propi 

231,40 € 

Ruta guiada el triangle Modernista al Maresme grups organitzats 
sense transport propi 

520,66 € 
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4.5.2.B)  PRODUCTES DE MARXANDATGE 
 
DESCRIPCIÓ PREU PÚBLIC 

Motxilla "Ciutat mediterrània" negra 4,24 € 

Bossa portatot "Ciutat mediterrània" negra 4,24 € 

Gorra "Ciutat mediterrània" negra 4,24 € 

Barret groc “Ciutat mediterrània”  2,54 € 

Samarreta “Ciutat mediterrània” 5,93 € 

Bosses wet-bags marca “Ciutat mediterrània” 2,58 € 

Goma amb funda Nau Gaudí 1,72 € 

Goma amb funda marca “Ciutat mediterrània” 1,72 € 

Imants Nau Gaudí  1,30 € 

Imants marca “Ciutat mediterrània” 1,30 € 

Llapis Nau Gaudí  1,72 € 
 
Llapis marca “Ciutat mediterrània” 1,72 € 

Llibreta Nau Gaudí 15x15 6,03 € 

Llibreta marca “Ciutat mediterrània” 15x15 6,03 € 

Punt de llibre Nau Gaudí 1,51 € 

Punt de llibre marca “Ciutat mediterrània” 1,51 € 

Punt de llibre Mataró (Txe Aymat) 6,47 € 

Joc marca “Ciutat mediterrània”  10,78 € 

Joc Nau Gaudí 10,78 € 

Conte “La nit que en Robafaves no va dormir” 11,54 € 

Conte “Els gegants del Pi van de festa a Mataró” 4,31 € 

Llibre PAS A PAS, PIS A PIS  11,54 € 

Llibre Gegants i Figures Festives a Mataró 38,47 € 

Llibre El Carril de Mataró 16,35 € 

Llibre de les Santes de Marga Cruz 11,54 € 

Llibre el Modernisme al Maresme 33,65 € 

Llibre Mataró Balla Gitanes 7,69 € 

La Passada de les Santes 19,23 € 

Les Santes amb lletra i música  14,42 € 

Contes de les Santes 21,15 € 

Les Santes de cap a peus 9,62 € 

Conte Jordi Capgròs, el petit heroi de la ciutat 14,42 € 

CD sardanes 13,80 € 

CD Vet Aquí. Ara fa 10 anys 10,35 € 
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CD Ball de Gitanes            12,40 € 

DVD Santes 15 8,47 € 

DVD “L’alguer de Mataró” 4,31 € 

Pòster del tren de Mataró 3,45 € 

Cartell “Les comparses de Mataró” 2,64 € 

Pòster amb imatges de les Santes 1,69 € 

Puzle “El tren de Mataró” 12,93 € 

Collage Modernisme 10,17 € 

Postals de les figures de la ciutat 0,85 € 

Xapa figures comparses 2,07 € 

Xapa Gegants imatge infantil 2,12 € 

Imants Gegants imatge infantil 2,54 € 

Imant Rajola Gegants 1,69 € 

Imant parella gegants 7,67 € 

Xapa Ona Cruzate - Robafaves 1,72 € 

Punt de llibre Mataró Lo Millor 1,27 € 

Pack 4 punts de llibre Mataró Lo Millor 4,24 € 

Punts de llibre Ona Cruzate - Robafaves 0,86 € 

Punt llibre Robafaves 6,57 € 

Mocadors Capgrossos 6,03 € 

Tires telèfon Capgrossos 2,58 € 

Buff Casteller 8,62 € 

Clauer Capgrossos 1,72 € 

Polseres de Mataró 65,29 € 

Rajola de ceràmica amb motius modernistes 6,28 € 

Conjunt de tassa i plat de porcellana amb motius modernistes 10,58 € 

Joc de te de porcellana amb motius modernistes 18,93 € 

Safata petita de porcellana amb motius modernistes 8,93 € 

Cubilet amb motius modernistes 9,75 € 

Caixa rectangular petita de porcellana amb motius modernistes 8,60 € 

Joc de cafè 3 peces 32,23 € 

Didal Mataró 1,55 € 

Plat gran motius Mataró  25,86 € 

Conjunt 2 rajoles motius Mataró 15,52 € 

Conjunt 4 rajoles Tren Mataró 112,07 € 

Cafè de Mataró 2,99 € 

Rajola Puig i Cadafalch de xocolata negra 4,63 € 

Rajola Puig i Cadafalch de xocolata amb llet 4,63 € 
Galetes Laietanes 100 grams 4,67 € 
Pirugegants xocolata 2,68 € 
Trencaclosques de la Família Robafaves 10,74 € 
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Titella de dit Robafaves  4,55 € 

Titella de mà Robafaves 7,85 € 
Coixins mataronins 25,42 € 
Titella en paper maché: Gegants 25,86 € 
Figura en paper maché: Gegants 68,97 € 
Figura en paper maché: Armat 34,48 € 
Figura en paper maché: Tramvia de Mataró 43,10 € 
Figura en paper maché: Castell dels Capgrossos 81,90 € 
Figura en paper maché: Les Santes 103,45 € 
Figura en paper maché: un casteller 32,76 € 
Figura en paper maché: Dragalió 43,10 € 
Figura en paper maché: Dragalió petit 8,62 € 
Pack 4 titelles de dit Figures de Foc 34,48 € 
Pack 6 titelles de dit nans 34,48 € 
Llapis (els castellers) 6,90 € 
Llapis nans 5,17 € 
Llapis gegants 6,90 € 
Làmina vellut per pintar figures 6,90 € 
Robafaves paret 17,24 € 
Parella gegants paret 31,03 € 
Làmina vellut Biada 6,90 € 
Robafaves de marmolina 231,40 € 
Geganta de marmolina 231,40 € 
Maneló de marmolina 214,88 € 
Toneta de marmolina 214,88 € 
Robafaves petit de marmolina 77,69 € 
Figures Robafaves i Geganta 41,32 € 
Figures Toneta i Maneló 41,32 € 
Laia l’Arquera 99,17 € 
Arracades Mataró Lo Millor 5,93 € 
Clauer Mataró Lo Millor Les Santes 6,78 € 
Clauer Mataró Lo Millor 4,24 € 
Penjoll Mataró Lo Millor Les Santes 5,93 € 
Penjoll Mataró Lo Millor 3,39 € 
Anell Mataró Lo Millor 2,12 € 
Penjoll Posidònia vidre de Murano 6,90 € 
Collaret + Penjoll Posidònia 21,55 € 
Anell bany plata vidre posidònia 17,24 € 
Pack Posidònia collaret + penjoll 26,72 € 
Polsera Posidònia 21,19 € 
Arracades Posidònia 3 pedres 7,63 € 
Arracades Posidònia 6,78 € 
Aroma Tecnocampus Mataró-Maresme 5,08 € 
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Arracades dels gegants 12,93 € 

Arracades de les comparses 12,93 € 
Penjoll de les comparses 12,93 € 
Arracades gegants 2011 7,63 € 
Penjoll gegants 2011 10,17 € 
Ninot de roba Família Robafaves 20,34 € 
Ninot de roba Nans 10,17 € 
Banderí solidari (i unitat) 1,65 € 
Banderí solidari (pack 4 unitats) 4,13 € 
Vinil Castells Capgrossos TS 24,71 € 
Vinil Castells Capgrossos TM 32,98 € 
Vinil Gegants TS 24,71 € 
Vinil Gegants TM 37,11 € 
Aguantallibres Coca de Mataró 28,93 € 

 

4.5.3    AULES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA  
  

Aula de formació 31 €/hora 

Aula informàtica 41 €/hora 

  

(*) Utilitzar una aula més de 20 hores s' aplicarà un descompte del 20 %  

(*) Utilitzar una aula més de 30 hores s' aplicarà un descompte del 30 %  

(*) Utilitzar una aula més de 100 hores s' aplicarà un descompte del 50 %  

(*) Estaran exemptes les empreses que facin servir les aules per a fer una selecció de la 
borsa de treball de la Direcció de Promoció Econòmica. 

 
 
 

4.5.4    ENTITAE 
 
4.5.4.A)  ALLOTJAMENT 
 
Mòdul m2 Tipus Preu m2 + IVA Preu/mes + IVA 

1 32,96 Ús exclusiu 7,20 € 237,31 € 

2 25,83 Ús compartit: 

Utilització d’1 dia 

Utilització de 4 dies/mes 
Utilització de 8 dies/mes 

Utilització de 12 dies/mes 

  

17,98 €/dia 

72,49 €/mes 
108,23 €/mes 

143,96 €/mes 
3 26,96 Ús exclusiu 7,20 € 194,11 € 

4 25,83 Ús exclusiu 7,20 € 185,98 € 

5 26,94 Ús exclusiu 7,20 € 193,97 € 

Servei de domiciliació                                                                          9,70 € 
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4.5.4.B)  SERVEI DE FOTOCÒPIES 
Fotocòpies   0,07 euros/fotocòpia    

 
4.5.4.C)  SERVEI DE FAX 
 

Tramesa la 
pàgina 

1,70 euros+cost/minut FAX 
Pàgines següents 0,45 euros+cost/minut 
Espanya 0,30 euros 
Europa 0,45 euros 
Amèrica del sud 2,50 euros 
Amèrica del nord 2,55 euros 

Cost/minut 

Altres 2,90 euros 
 
 
 
4.6 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT  
 
No es proposa cap modificació. 
 
4.7 PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS.   
 
 
a) S’afegeix un apartat 3 a l’article 3, relatiu a les persones autònomes que no tenen local, 
quedant redactat així: 
 

“3. Les persones autònomes que no disposin de local tributaran en el grup B (rebuig i 
paper/cartró) per la tarifa corresponent a la superfície M2 ≤ 20.” 

 
 
b) Se suprimeix de l’apartat 2 de l’article 4 el següent paràgraf: 
 

“  En cas d’inici d’activitat l’acreditació també es farà dins el primer trimestre de 
l’exercici següent, procedint a la devolució d’ingressos indeguts, en el seu cas.” 

 
També s’aclareix que aquelles persones que disposin de gestor privat, per tal que no els sigui 
emès el rebut corresponent, han d’acreditar-ho a l’Ajuntament dintre del primer trimestre de 
cada any. 
 
Per tant, l’article 4.2 queda redactat així: 
 

“ 2.- Els titulars dels supòsits del punt anterior vindran obligats a acreditar, anualment i 
davant l’Ajuntament, aquesta circumstància, mitjançant la documentació corresponent 
a l’exercici anterior. 

 
Aquest acreditament s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació d’una declaració, 
segons model aprovat per l’Ajuntament, on consti les següents dades: 

 
• Dades identificatives del productor, descripció de l’activitat, superfície. 

 

• Especificació de per quina o quines fraccions de residus fan ús d’un gestor privat. 
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• Dades del gestor. 

 

A aquesta declaració s’adjuntarà la següent documentació: 

 

•  Contracte entre productor/posseïdor i gestor privat, que acrediti que la totalitat del 

residus generats es recullen i gestionen separadament. 

 

• Justificant de la homologació del gestor de residus 

 

• Fulls de seguiment (albarans, factures) que acreditin el lliurament dels residus del 

productor/posseïdor al transportista per portar-los fins el gestor. 

 

• Justificant de recepció dels residus lliurat pel gestor al productor/posseïdor en el moment 

de la seva recepció. 

 
La declaració anterior juntament amb la documentació adjunta s’hauran de presentar, 
dintre del primer trimestre de cada any, a aquest Ajuntament per tenir efectes en el 
padró de l’any en curs.  

 
La documentació presentada servirà per acreditar la gestió mitjançant gestor privat de 
l’exercici anterior. En cas de no poder acreditar la gestió privada d’alguna o totes les 
fraccions s’emetrà la  liquidació complementària del preu públic per aquestes fraccions 
amb la inclusió en el següent padró. 

 
En cas de baixa definitiva de l’activitat caldrà acreditar-ho en el mateix moment de 
comunicar la baixa del servei a l’ajuntament. “ 
 
 

c) S’afegeixen unes activitats i d’altres es canvien de grup a l’article 6. El precepte queda 
redactat així, amb els canvis ressaltats en negreta: 
 
 “Article 6. Determinació del preu públic 
 

L’import del preu públic es determinarà en funció del tipus d’activitat i de la superfície del 

local, - entenent per aquesta  la total afecta a l’activitat -,  d’acord amb la classificació 

següent:   

 

 

GRUP ACTIVITAT 

GENERADORS DE REBUIG 
Aparcaments 

Autorrentat 

Establiments auxiliars 

A 

Taller d’artesania 

GENERADORS DE REBUIG I PAPER/CARTRÓ 
Indústria transformadora i manufacturera 

Comerç a l’engròs de productes tèxtils 

Altre comerç a l’engròs 

Comerç al detall de tèxtil, pell i calçat 

B 

Comerç al detall articles llar, construcció, basars i drogueries 
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Comerç al detall vehicles i combustibles 

Comerç al detall vins i begudes 

Comerç al detall de mobles i material d’oficina 

Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica 

Llibreries 

Estancs, loteries 

Comerç al detall bens usats 

Altre comerç al detall 

Serveis telefònics i altres 

Acabats d'obra 

Gestió de residus i altres 

Editorials i arts gràfiques 

Serveis financers 

Entitats d'assegurances 

Serveis de promoció immobiliària i gestió de la propietat 

Agències de viatges 

Serveis jurídics, tècnics i comptables 

Serveis administratius 

Serveis de publicitat i relacions públiques 

Serveis fotogràfics i fotocopiadores 

Serveis de seguretat ciutadana 

Consultoris mèdics i centres d’atenció primària 

Clíniques veterinàries i serveis als animals domèstics 

Agència de missatgeria i transports 

Biblioteques i museus 

Centres i organismes oficials, radio, televisió i telecomunicacions 

Centres d'ensenyament, sense menjador 

Escoles bressol, sense menjador 

Transport de persones 

Reparació vehicles i altres bens 

Control de plagues 

Associacions, penyes, clubs i casals, sense bar 

Mòduls de pirotècnia i castanyes a la via pública  

Serveis professionals (Secció 2ª IAE) excepte maquilladors i esteticistes 

 Centres de bronzejat 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ENVASOS 
Perruqueries, salons de bellesa i estètica 

Maquilladors i esteticistes 

Espectacles teatrals 

Bugaderies i neteja 

Fabricació de plàstics i indústria química 
Cinemes 

C 

Mòduls de gelats (platja) 
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Centres esportius i gimnasos 

Gelateries i iogurteries 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ, ENVASOS I  VIDRE 
Fabricació de vidre 

Indústria aigües minerals 

Bars sense cuina, cafeteries, orxateries i xurreries 

Altres hospedatges (apartaments turístics, albergs i càmpings) 

Espectacles musicals 

Associacions, penyes, clubs i casals, amb bar sense cuina 

D 

Sales de ball i discoteques, activitats de joc, recreatives 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ORGÀNICA 
Comerç a l’engròs de productes alimentaris 

Comerç al detall de productes alimentaris 

Supermercats i similars 

Escoles bressol amb menjador 

Rostisseries 

E 

Floristeries 

GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ, ENVASOS, VIDRE I 
ORGÀNICA 

Centres d'ensenyament, amb menjador 

Restaurants, bars amb cuina, càterings i menjars preparats 

Hotels i  pensions 

Hospitals i centres sanitaris 

Assistència, serveis socials i residències 

Mòduls d’entrepans, tapes, menjars i begudes (platja) 

F 

Associacions, penyes, clubs i casals, amb cuina 
 

Les activitats no classificades en el quadre anterior s’inclouran en el grup corresponent per 

l’activitat més anàloga, segons la generació de residus d’aquesta. “ 

 
 
 
d) Es modifica el quadre de la lletra A) de l’article 7 (es crea una nova categoria per a 
locals entre 126 i 250 m2, així com es redueixen les tarifes del grup C), el qual queda així: 
 

COEFICIENT DE 
SUPERFÍCIE (M2)/ 
TIPUS RESIDU ( 

GRUP) 

GRU
P 

M2 ≤ 
20 

20 < 
M2 ≤ 
60 

60 < 
M2 ≤ 
125 

125 < M2 
≤ 

250 

250 < M2 
≤ 

400 

400 < M2 
≤ 

1000 

M2 > 
1000 

Rebuig A 124,95 166,95 194,95 215,95 236,94 306,94 376,93 

Rebuig + paper/cartró B 174,11 216,11 244,11 337,70 358,69 428,69 498,68 
Rebuig + paper/cartró + 

envasos C 223,29 265,29 293,29 386,88 407,87 477,87 547,86 

Rebuig +paper/cartró + 
envasos i vidre 

D 370,83 412,83 440,83 
534,42 

555,41 625,41 695,40 

Rebuig + paper/cartró + 
orgànica E 565,72 607,72 635,72 

945,72 
966,71 1036,71 1106,70 

Rebuig + paper/cartró +  
envasos + vidre F 762,44 804,44 832,44 

1142,44 
1163,43 1233,43 1303,42 
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+orgànica 

 

 

També es modifica el quadre de les tarifes de residus a les deixalleries de la lletra E.3, en el sentit de 

suprimir els límits dels matalassos. Les restes de poda són incloses en els residus verds. També es 

redueix el cost dels tòners, olis minerals, residus verds i poda (verd i jardineria), guix i pladurs, i runes i 

restes de construcció. S’incrementa el límit de kg de pneumàtics, plàstics durs i altres de cautxú i de 

fusta, així com es redueix el seu cost.    

 

El quadre definitiu queda redactat així: 

  

Codi Material Límit anual 
Preu sobre 
límit anual 

Preu usuaris 
externs  

200121 Mobles i andròmines 
reutilitzables            sense límit sense cost 0,05 €/kg 

160103 Envasos de plàstic (BRIKS, 
EPS, FILM, PET, PBD, PE, ..) sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200133 
Metalls (alumini, Cables 
elèctrics, Coure, Estany, Llautó, 
Plom, ..) 

sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200113 Ampolles de cava sense límit sense cost 0,05 €/kg 

160603 Envasos de vidre sense límit sense cost 0,05 €/kg 

160604 Olis vegetals              sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200123 Residus tèxtil  sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200126 Roba usada i sabates sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200199 

Residus especials (adhesius, 
aerosols, aticongelants, biocides 
i pesticides, ceres, coles, 
cosmètics, dissolvents, pintures 
i vernissos,..) 

150 kg 0,75 €/kg 1,00 €/Kg 

200119 Tòners 150 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

200127 Bateries sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200199 RAEE sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200127 Olis minerals 150 litres 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

200128 Piles sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200199 Voluminosos sense límit sense cost 0,20 €/Kg 

200199 Residus verds i poda (verd i 
jardineria) 550 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

200117 Guix i pladurs 550 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

200199 Runes i restes de construcció 
(petris) 850 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/Kg 

200101 Paper i cartró Sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200101 Pneumàtics i altres de cautxú 350 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/kg 

200101 Fusta                                     550 kg 0,10 €/Kg 0,20 €/kg 

200101 Palets de fusta Sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200101 Plàstics durs (PVC, PED, PP, ..) 350 kg 0,10 €/kg 0,20 €/kg 
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150107 Ferralla Sense límit sense cost 0,05 €/kg 

200102 Vidre pla (laminat, armat i 
antixocs) Sense límit sense cost 0,05 €/kg 

 

 

 
e) Es proposa aclarir el redactat de l’article 8.c). El seu text literal queda així: 
 
 
“Reducció per recollida de residus en locals compartits per subjectes que pertanyin al mateix 
grup d’activitats: En locals compartits per més d’un subjecte passiu que pertanyin al mateix 
grup  d’activitats, la tarifa aplicable a cadascun serà el resultat de dividir la tarifa final pel 
nombre de subjectes passius que compateixin el mateix local. A aquests efectes, caldrà 
sol·licitar-ho mitjançant escrit signat per tots els subjectes on consti aquesta circumstància i 
indicant la superfície del local i el nombre de subjectes passius que el comparteixen. Les altes 
i les baixes tindran efectes per a l’exercici següent, sense que en cap cas tingui efectes 
retroactius.” 
 
 
4.8 PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES 
DENÚNCIES DE TRÀNSIT 
 
No es proposa cap canvi 
  
 
4.9 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE ÚNIC. 
 
No es proposa cap canvi 
 
 
4.10 PREU PUBLIC PER UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA 
POLICIA LOCAL 
 
No es proposa cap canvi 
 
 
4.11 PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D’ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC 
FORESTAL 
 
No es proposa cap canvi 
  
 
4.12  PREU PÚBLIC PER MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS. 
 
No es proposa cap canvi 
 
4.13 PREU PÚBLIC PER LA REDACCIÓ, PER INICIATIVA PÚBLICA, DE DOCUMENTS DE 
PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA.  
 
S’elimina aquest preu públic ja que han desaparegut els objectius per als quals va ser creat.   
 
 
4.14  (serà la 4.13) PREU PÚBLIC PER LA RETIRADA DE PILONES 
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Es modifica la seva denominació per la de PREU PÚBLIC PER LA RETIRADA 
D’ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ  i s’hi afegeixen uns conceptes nous: 
 
 PREU 
Retirada de pilones 35,86 € 
Retirada d’un suport de senyals de trànsit 36,55 € 
Retirada d’un suport de senyalització informativa 257,70 € 
Retirada d’un aparcament de bicicletes (1 forquilla) 51,50 € 
 
 
4.15 (serà la  4.14) PREUS PÚBLICS DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
Es proposa actualitzar les tarifes en un 2,47%, que és l’increment del contracte de 
senyalització. A més a més, cal corregir un error material: on diu “senyal rectangular de 
60x60” ha de dir-hi “senyal rectangular 60x90 cm”. 
 
L’article 4 queda redactat així: 
 
  Art. 4r. Import dels preus.  
 

   Els preus a abonar són els següents:  
 

Concepte Preu 

Indicador de 800 mm x 250 mm        232,82 €  

Indicador de 1.300 mm x 250 mm        323,98 €  

Indicador de 1.300 mm x 400 mm        398,03 €  

Indicador de 1.600 mm x 250 mm        388,77 €  

Indicador de 1.600 mm x 400 mm        509,90 €  

Indicador de 2.200 mm x 300 mm        457,34 €  

Indicador de 2.200 mm x 500 mm        490,13 €  

Senyal rectangular 60 cm x 90 cm         125,61 €  

Retirada d’indicador           37,20 € 

 

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat 

Popular diu que sovint se’ns etiqueta amb la fama d’anar sempre en contra i de votar 

sempre que no. No és veritat, però sí que és cert que defensem uns models socials, 

de ciutat i de país, oposats. Nosaltres presentem 41 al·legacions i el govern no ens 

n’aprova cap: 36 es desestimen i 5 s’estimen parcialment.  

El ple passat jo denunciava, parlant del tren orbital, que quan nosaltres plantejàvem 

que hi havia traçats que no eren tan nocius per al territori, els tècnics ens deien que 

no era possible tècnicament. I ara em trobo amb la mateixa situació: em trobo que hi 
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ha al·legacions que nosaltres presentem ara o que havíem presentat anteriorment i el 

discurs, segons qui el presenta, és diferent.  

Per exemple, en referència al tema dels caixers automàtics. Fa anys que venim 

presentant al·legacions per augmentar la taxa de les entitats financeres, que fan un 

ús de l’espai públic. L’any 2012 dèiem: “Augmentar un 80% la quota dels caixers 

d’entitats financeres que limitin amb la via pública.”. Resposta: “No hi poden haver 

discriminacions en l’aplicació dels tributs. El principi d’igualtat en l’àmbit tributari és un 

principi constitucional. Article 31 de la Constitució i recollit a la Llei General Tributària 

al seu article 3. La quota assenyalada s’ajusta al valor mig de l’aprofitament 

espacial.”. És com quan ens diuen que demanem coses que no permet la llei. I ara 

resulta que s’accepta el mateix que nosaltres dèiem, però amb una altra proposta. 

Per tant, no entenem que la resposta sigui una o una altra segons qui la presenti.  

Un altre exemple en aquestes mateixes ordenances fiscals: nosaltres demanem que 

s’elimini la bonificació del 95% que es fa de l’IBI a aquells equipaments esportius, en 

què s’inclouen també els equipaments privats, i la resposta és que es desestima. En 

canvi, un altre partit fa pràcticament la mateixa al·legació i es respon que s’estima 

parcialment. Davant d’aquesta realitat i del fet que totes les nostres al·legacions són 

desestimades, nosaltres hi votarem en contra.  

A més, aquestes ordenances fiscals vénen regulades per la Llei Estatal d’Hisendes 

Locals, la qual cosa representa una nova intromissió en la política dels ajuntaments 

catalans i una nova imposició amb mesures antisocials, que no donen marge per 

aplicar polítiques que beneficiïn les classes populars. Aquest és un motiu més per 

voler la independència. Necessitem la independència per regular una futura Llei 

d’Hisendes Locals catalanes que s’ajusti a un tarannà més progressista i que permeti 

tirar endavant iniciatives fiscals molt més progressives.  

Les polítiques han de garantir que no es produeixin situacions d’exclusió ni de 

precarietat socials. El que a nosaltres no ens agrada és que les polítiques facin 

caritat. Aquest és el regust que ens donen aquestes ordenances fiscals. Són les 

ordenances de la injustícia i la caritat i creiem que es podrien presentar propostes 

alternatives que anessin més en la línia de la justícia social.  

Per exemple, es fan subvencions i tot un seguit de millores a l’hora de pagar l’impost 

o una taxa en funció del fet que les famílies que rebran els ajuts siguin famílies que 

estan a la jubilació o en situació d’atur o siguin famílies monoparentals. I, en canvi, no 

es té en compte la realitat en què moltes famílies de Mataró es troben i és que, 
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malgrat estan treballant, viuen al llindar de la pobresa. Quantes famílies no 

sobreviuen amb un únic sou que no arriba als 800 euros i han de fer front al lloguer o 

a la hipoteca i no arriben a final de mes? Nosaltres proposàvem que les famílies que 

es puguin acollir a aquests ajuts no necessàriament hagin d’estar a l’atur. Per tant, les 

ajudes s’haurien d’ampliar a altres famílies que tinguin unes rendes baixes, amb 

diferents categories. S’han de fer polítiques de prevenció i no polítiques de caritat. 

Des de les ordenances fiscals podríem fer aquestes polítiques de justícia social.  

També hem insistit, en les nostres al·legacions, en el tema dels pisos buits. Des del 

2007, que vam entrar a l’Ajuntament, venim repetint que cal desenvolupar un 

reglament sobre els immobles desocupats. I estem al 2013 i encara no s’ha resolt.  

El sector de la construcció a casa nostra està parat del tot i no serem nosaltres qui 

incentivem ni reclamem que es tornin a construir pisos i es recuperi la bogeria que 

hem viscut els últims anys. Però és veritat que es podria reconduir aquest sector cap 

a la rehabilitació de les cases, la utilització de tècniques que generin estalvi energètic, 

la utilització de materials de la construcció, etc. Això s’hauria d’afavorir i hem 

presentat mesures en aquest sentit que no s’han acceptat. Un tema recurrent també 

per a nosaltres és el de les cases de cós, que a la ciutat estan molt abandonades i 

s’haurien d’incentivar. En canvi, critiquem que es continuï beneficiant les empreses 

que menys ho necessiten. Aquelles que facturen més d’un milió d’euros l’any reben 

una bonificació si fan contractes de caràcter indefinit, mitjançant aquestes 

ordenances. Però això no és un incentiu per a que contractin més, sinó una manera 

de subvencionar-les de manera encoberta.  

Respecte a les taxes, s’ha explicat que les taxes es congelen, però no totes. De nou 

tornem al tema de les externalitzacions, perquè sen’s diu que no podem congelar la 

taxa d’un servei que ha estat externalitzat. Aquesta és una nova mostra que la gestió 

directa d’un servei dóna marge polític de maniobra, i en el cas de la taxa de cementiri  

hem de lamentar que no es pugui fer perquè hi ha un contracte amb una empresa 

privada que ho impedeix. En referència als models comercials, amb les taxes també 

es pot afavorir un model o altre de comerç local. Nosaltres proposàvem que els 

comerços amb superfícies de més de 2.500 metres quadrats tinguessin un augment 

de la llicència d’inici d’activitats i se’ns ha desestimat. Quant a la taxa de recollida de 

brossa, també insistíem que caldria ampliar el que són els beneficis fiscals per a 

aquelles famílies en què, malgrat hi hagi alguna persona treballant, tinguin una 

realitat econòmica molt precària.  
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Respecte als preus públics, parlaré del tractament de residus comercials. El sistema 

va canviar i els preus van pujar, però el que ha pujat realment ha estat el 

descontentament, perquè la gent considera que són preus cars i perquè el servei no 

és tan eficaç com hauria de ser. Amb aquestes al·legacions hem intentat trobar un 

nou sistema que permeti que els nostres comerciants sentin que el preu que paguen 

és el just. Ens ho tomben perquè diuen que això canviaria el sistema. Evidentment 

que el canviaria, però és l’única manera de millorar-ho. Denunciem que l’actual model 

és injust perquè no es paga en funció dels residus generats i tampoc no s’incentiva el 

reciclatge. Apostàvem per incentivar el reciclatge i perquè les empreses i comerços 

només paguessin en funció del residu generat.  

Pel que fa a la tarifa de l’aigua, queda igual, però nosaltres continuem denunciant que 

ja en unes anteriors ordenances es van modificar els trams de consum i la tarifa que 

s’aplicava, el que suposava una manera encoberta d’augmentar els preus que 

paguen els ciutadans, especialment els de la franja de 5 a 10 metres cúbics. 

Finalment, hi ha els preus de les instal·lacions esportives del Sorrall. S’augmenten les 

tarifes en un 1,8% i no hi estem d’acord, atesa la realitat social que viu la ciutat.  

Per tot plegat, el nostre posicionament serà contrari a aquestes ordenances fiscals, 

que són les ordenances de la caritat i la injustícia social.  

 

 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 

Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comença felicitant el Nadal a tothom i desitjant 

un 2014 pròsper.  

Començaré la meva intervenció fent un breu flashback per situar-nos. El passat 30 

d’octubre debatíem en aquesta mateixa sala l’aprovació provisional de les 

ordenances, taxes i preus públics. Aquell dia el nostre grup ja va expressar la seva 

disconformitat amb aquesta decisió del govern de congelar tots els impostos, malgrat 

haver anunciat i haver-nos passat la documentació dient que els incrementaria 

d’acord amb l’IPC. Per part del govern, s’esgrimia la necessitat de no augmentar la 

pressió fiscal en un moment especialment dur i nosaltres crèiem llavors, i no hem 

canviat d’opinió, que aquesta congelació no és equitativa. Defensàvem el concepte 

d’equitat, que parteix d’aplicar progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al 

finançament d’un servei públic. Dèiem que aquesta congelació de tarifes i impostos 
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afavoreix qui més té, en contra del que nosaltres defensem, que és que pagui més 

qui més té. Amb les eines de què disposem a nivell local, regulant bé les subvencions 

i les bonificacions, aplicant també les tarifes socials, segur que podríem haver 

discriminat en positiu aquelles persones que per la seva situació no poden assumir 

pujades encara que siguin petites. Finalment, encoratjàvem al govern a canviar 

d’opinió. Fins aquí el flashback. 

Des d’ICV-EUiA creiem que el pagament d’impostos és la millor manera de garantir 

uns serveis potents i de qualitat. I defensem que aquests impostos han de ser 

suficients per garantir aquests serveis públics de qualitat. I per assolir aquest nivell 

tothom ha de contribuir, però no de la mateixa manera. Per això parlem d’equitat, una 

equitat que assolirem a través de la progressivitat fiscal i la tarifació social. I tot i les 

restriccions i la manca d’aquesta llei de finançament local que no arriba, hem de 

procurar repartir equitativament la càrrega de taxes entre els ciutadans.  

Per raó d’aquesta congelació, el 30 d’octubre ens vam abstenir en l’aprovació inicial.  

Abans de passar a les nostres al·legacions, vull dir-li al senyor alcalde que, tal com va 

passar en l’aprovació provisional, ara ens arriba la notícia, a través de la premsa, de 

l’acord al qual han arribat amb el PSC per aprovar les ordenances d’avui. Vostès són 

sobirans per arribar a acords amb qui creguin convenient, fins i tot d’anunciar-ho a 

través dels mitjans de comunicació sense informar-ne la resta de grups. En tot cas, el 

que sí que voldríem qüestionar amb aquesta manera d’actuar que es repeteix al llarg 

del mandat és la bondat d’aquestes proclames, quan afirma que té la mà estesa i que 

vol arribar a pactes de ciutat amb qualsevol formació del consistori, i li demano en 

nom del meu grup que no ho torni a fer, no hi insisteixi perquè no ens el creiem. En 

realitat el que fa és assegurar-se els vots suficients per tirar endavant aprovacions, 

com les d’avui, i quan l’ha aconseguit s’oblida de la resta de forces polítiques. Això és 

el que vostè practica, però no el que vostè predica. És el govern de l’estètica.  

Dit això, també li vull agrair a vostè i al seu equip la seva disponibilitat a l’hora 

d’atendre les nostres al·legacions. Hem presentat 14 al·legacions, de les quals han 

estat estimades totalment i parcialment 9, 3 de desestimades i de 2 demanàvem 

aclariments que finalment s’han contestat.  

Entre les rebutjades, aquella que fa referència a l’exempció de l’IBI dels edificis i 

locals de l’església, doncs pensem que sobretot els locals, l’ús dels quals produeixen 

profit econòmic, haurien de tributar l’IBI com la resta. Tampoc ens semblava del tot 

correcte l’exempció de bonificar el 95% dels equipaments esportius. Una bonificació 
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pensada per ajudar al Sorrall, que creiem que és un cas per tractar de manera 

bilateral, doncs són més els problemes que té i caldria buscar una solució més global.  

Finalment s’estima parcialment, en el sentit de bonificar fins al 95%, sempre que es 

desenvolupin activitats esportives amb participació i col·laboració en programes 

municipals establerts per la Direcció d’Esports, etc. També cal dir que aquesta 

bonificació és de caràcter temporal només per a dos anys.  

A la taxa de llicències ambientals, autoritzacions ambientals i comunicacions prèvies  

el govern proposava una reducció de la taxa de llicències de caràcter extraordinari de 

1.273,75 euros a 60 euros; aquesta reducció per a nosaltres no estava justificada, i 

queda finalment en 671,71 euros per a actes extraordinaris subjectes a llicències i de 

56,98 per a actes extraordinaris subjectes a comunicació prèvia.  

També hem contribuït al fet que el govern accepti pujar la taxa per als caixers 

automàtics, que és una reivindicació nostra de fa molt de temps. Amb aquest 50% 

d’augment i tenint en compte aquestes categories de carrers, ens podrem assegurar 

una recaptació similar a la que portàvem fins ara, malgrat la desaparició de moltes 

sucursals bancàries de Bankia. A més, hem proposat la recuperació de la taxa de 

guals que si la incorporéssim ens podria aportar uns 750.000 euros anuals. El 

regidor, en la seva contestació, ha dit que ho estudiarà.  

També hem demanat bonificacions per a persones en atur, en algunes de les taxes,  

que han coincidit amb altres grups i que majoritàriament han estat acceptades 

totalment o parcialment pel govern.  

Finalment, em vull referir a la taxa més ideològica i que fins ara no es cobrava, i que 

s’incorpora al catàleg de pagament. És la taxa per l’informe sobre el grau d’integració 

social per l’arrelament social i l’esforç d’integració per a la renovació de la residència 

temporal. A la nostra al·legació, tot i no semblar-nos oportuna aquesta nova taxa, 

però entenent que els serveis s’han de pagar de manera raonable, es proposava que 

es declaressin exemptes les persones que es trobessin en diferents situacions: en 

primer lloc, que estiguessin acollides als Serveis Socials o si els seus ingressos 

familiars fossin inferiors al salari mínim interprofessional; en segon lloc, quan els 

documents fossin presentats a instància d’organismes oficials, i, en tercer lloc, si les 

persones estaven immerses en processos d’execució hipotecària. Però cap d’aquests 

condicionants ha estat tingut en compte, la qual cosa no entenem, ja que aquests 

supòsits sí que es contemplen en altres taxes d’aquestes ordenances. Per això deia 

que aquesta taxa per nosaltres té un component marcadament ideològic, doncs 
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s’adreça al col·lectiu de persones immigrades, que en general pateixen més la crisi. 

No és el millor moment per introduir una taxa que només els afecta a ells ni tampoc 

respon al criteri de més recaptació, ja que la recaptació serà molt poc significativa.  

D’altra banda, hauria estat bé que els ciutadans tinguessin ja damunt la taula el 

pressupost de l’any vinent, al costat d’aquestes ordenances, un pressupost 

provisional que ens indiqués a què dedicarem els diners recaptats per aquestes 

ordenances. Hagués estat bé que l’acord assolit entre vostès i que els assegura 

l’aprovació de les ordenances cristal·litzés en un futur acord en el pressupost, que 

ens permeti conèixer quines són les prioritats d’aquest govern. Arribat el moment, 

nosaltres farem les aportacions que calgui per millorar un pressupost que garanteixi i 

augmenti drets socials per als ciutadans. Volem mantenir una actitud d’oposició 

constructiva.  

El nostre posicionament, malgrat la congelació de tarifes així com alguna taxa 

ideològica, per l’acceptació de part de les nostres al·legacions i valorant la necessitat 

de tenir un pressupost no prorrogat, serà d’abstenció als punts 4, 5 i 6 i favorable al 7.  

 

 
 
 
La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

seguint el que ha dit el Sr. Martínez, considera que en aquesta aprovació definitiva ja 

està tot decidit, atès que s’ha arribat a un pacte amb el PSC. Un pacte que es podria 

qualificar de “pacte de la vergonya”, amb tots els respectes.  

A l’aprovació inicial nosaltres ja vam votar en contra de les ordenances fiscals per a 

l’any 2014, excepte en les bases per a la concessió de subvencions, en què ens vam 

abstenir. Primer de tot, perquè creiem contradictori que, d’una banda, els ciutadans 

hagin de patir una sèrie d’augments, la majoria d’ells proposats i aprovats en aquesta 

sala de plens, i que, de l’altra, ajudem a algunes persones de la nostra ciutat per 

poder fer front precisament a aquests augments que s’han proposat i s’han aprovat 

per part d’algunes formacions polítiques en el si del ple. També pel tema dels 

requisits i criteris. És per això que en el tema de les subvencions ens abstindrem.  

En la línia del que hem presentat com a al·legacions per a aquestes ordenances 

definitives, una de les que demanàvem era reduir el cost de les zones blaves. O bé 

que es posés en estudi el fet d’instaurar una tarifa plana per a les persones usuàries 

habituals o per a estudiants, autònoms, treballadors de la zona, etc. O bé també 
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treure una hora de pagament, com fan altres municipis d’arreu de Catalunya, com 

podria ser de 16 a 17 h. No només per pal·liar el que serien els efectes de la crisi i per 

ajudar les persones que més ho estan patint, sinó també per potenciar les zones 

comercials de la ciutat.  

D’altra banda, en matèria de via pública, en el tema de la taxa que va augmentar 

d’ocupació de via pública de terrasses de bars i restaurants, independentment de la 

recollida de signatures que vam fer al seu dia, com a al·legacions hem proposat que 

si el govern no té la intenció, com ens ho va fer saber el seu regidor, de disminuir la 

taxa, com a mínim disminueixi el 50% o s’apliqui algun tipus de bonificació durant dos 

anys. També vam proposar per segona vegada augmentar un 50% la taxa de caixers 

automàtics. Ens consta que també ho ha presentat una altra formació política i se’ns 

ha estimat. Però aquesta ja la vam presentar l’any passat i se’ns va denegar.  

Pel que fa al recàrrec de l’IBI del 50% a les empreses o particulars propietaris de 

pisos buits, quan el nombre d’habitatges buits sigui superior al nombre d’ascendents 

de primer i segon grau, se’ns ha desestimat fins que es reguli i quedi ben definit què 

s’entén per pis buit. Quant a la brossa, hem proposat incrementar bonificacions i 

beneficis per a les persones espanyoles que a dia d’avui ho estan passant malament.  

En referència a la taxa per la tinença d’animals domèstics a la ciutat, que ha patit un 

augment i que hem vist que ha estat qualificada d’irreductible, creiem que hi hauria 

d’haver alguna contraprestació més per a aquests propietaris d’animals, que no pas 

les simples bosses dels excrements.  

De totes les al·legacions que hem presentat només n’ha estat acceptada una i ha 

estat la de l’augment del 50% de caixers automàtics.  

Algunes de les al·legacions que vam presentar l’any passat enguany no les hem 

tornat a presentar sabent que directament serien desestimades. Fins i tot, ens ha 

passat amb noves al·legacions que teníem pensades de presentar i que no ho hem 

fet pensant que seria una pèrdua de temps ja que se’ns denegarien. O que després 

vindria una altra formació i ens copiaria les propostes. 

En definitiva, ens abstindrem en el punt de les bases per la concessió de subvencions 

i, en la resta, igual que a l’aprovació inicial, hi votarem en contra, perquè malgrat la 

congelació de tarifes, hem de recordar que aquestes ordenances l’any passat ja van 

augmentar d’una manera desorbitada. Entenem que a dia d’avui aprovar aquestes 

ordenances seria el mateix que aprovar aquests augments desorbitats que es van 

votar l’any passat. Són unes ordenances fiscals antisocials. 
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Finalment, malgrat no se’ns hagin acceptat la majoria d’al·legacions —alguna sí que 

ha passat a estudi—, vull donar les gràcies pel seu temps i la disposició del regidor 

Reixach i del seu equip.  

 

 
 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya, comença recordant la importància del que avui s’està parlant.  

En primer lloc, que jo recordi aquestes deuen ser les ordenances que rebran el suport 

més ampli. Ja els faig saber que nosaltres també hi votarem favorablement, malgrat 

seria molt fàcil començar a demanar disminucions, no del 50%, sinó del 75% de totes 

les taxes, impostos, preus públics, etc. També seria molt fàcil oposar-nos-hi dient que 

per què hem de votar unes ordenances d’un govern que representa un partit amb el 

qual no ens entenem a nivell de situació general? Segurament en trauríem més rèdit 

electoralment, però nosaltres no estaríem contents perquè la situació de la ciutat és la 

que és. Fa pocs dies en comissió informativa vam tenir les dades de l’Observatori de 

la Crisi, que parlen del nombre d’empreses que continuen tancant a la ciutat, del 

nombre d’autònoms que continua perdent la ciutat i del nombre d’aturats que tenim —

gairebé estem al 50% entre els que cobren prestació d’atur i els que no la cobren—. 

Nosaltres hem de fer l’intent de posar el nostre modest gra de sorra per millorar 

aquesta situació. I això és el que hem fet i el que votarem avui. Aquest és el nostre 

compromís amb la nostra ciutat i tots els mataronins, malgrat que electoralment seria 

molt més rendible votar-hi en contra. Nosaltres volem parlar de compromís amb els 

més de 14.000 aturats que té la ciutat, amb la meitat d’aquestes persones que ja no 

reben cap contraprestació econòmica i amb les empreses que han tancat portes. 

Hem d’estar compromesos amb qui pitjor ho passa i el nostre objectiu no pot ser un 

altre que millorar aquesta situació. 

Per cert, vull agrair al Sr. Reixach i al seu equip i també al coordinador de l’àrea la 

bona entesa que hi ha hagut a l’hora de negociar, parlar i matisar, el qual, a més, ha 

enriquit alguna de les aportacions que hem pogut fer.  

D’altra banda, en la línia del que comentava el Sr. Martínez, la intervenció del qual 

comparteixo en bona part, costa poc fer una trucada i dir que es fa una roda de 

premsa. Legítima, no ho poso en dubte. Costa poc ser elegants i avisar que s’ha 

arribat a un acord i que es farà una roda de premsa. Per tant, el compromís és amb la 
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ciutat. No ens ha importat perdre votacions. No creiem en el com més malament, 

millor. Volem que la ciutat tiri endavant. L’èxit de la ciutat serà també el nostre èxit 

com a mataronins. Volem ser coherents i si sempre hem estat partidaris que els 

proveïdors de l’Ajuntament cobressin en un temps prudencial que no posés en risc el 

seu procés empresarial ho hem mantingut. Per això hem donat suport als dos plans 

de pagament a proveïdors i als subsegüents plans d’ajustos que s’han hagut 

d’articular. També és veritat, sempre hem defensat la contenció fiscal i hem buscat la 

negociació i l’acord.  

Pel que fa a les nostres esmenes, que han estat una vintena, volem agrair el fet 

d’haver-les pogut parlar i d’haver-les enriquit.  

En referència a l’impost de vehicles de tracció mecànica (Impost de Circulació), 

nosaltres vam proposar una esmena que ens semblava interessant i que prèviament 

havia aprovat el consistori de Badalona a proposta del grup de CIU. Els autònoms 

que necessitin un vehicle industrial per fer la seva feina no hauran de pagar res 

durant el primer any. I en aquesta línia hem anat: hem intentat introduir algun tipus 

d’incentiu modest. Aquest mateix model l’hem anat introduint en altres tipus de taxes.  

Cal ajudar les microempreses i els autònoms, que són el gran teixit productiu de la 

nostra ciutat.  

D’altra banda, s’ha de facilitar el fet que es pugui començar a reformar alguns 

habitatges de la ciutat, per dos motius: 

El primer és que en molts anys aquí no es farà un pis, però sí que és interessant 

introduir incentius en la reforma d’habitatges. Així potser milloraríem la situació 

d’aquells habitatges que tenen els bancs, que ningú els vol i que estan ocupats per 

persones que fan la vida impossible als veïns i en què, a més, nosaltres no tenim 

capacitat per actuar. També em dóna la sensació que tenim algunes zones de la 

ciutat que es degraden a marxes forçades i en què s’ha d’actuar, en la mesura del 

possible, per millorar-les. Per tant, aquí també vam demanar i es va introduir un 

topall, a recomanació de l’equip del Sr. Reixach, perquè es limitessin aquest tipus de 

subvencions a les zones que estaven més subjectes a la Llei de Barris.  

Quant al tema de les dues taxes per l’expedició de documents, va ser una aportació 

que va fer el grup del PPC de l’Ajuntament de Barcelona. Sovint la gent no valora allò 

que no li costa res i, a més, ens trobem que quan la gent de fora ve aquí ve a 

treballar, però quan vénen els seus fills bàsicament vénen a consumir serveis, uns 
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serveis que paguem entre tots. D’aquesta manera fem que aquestes persones també 

col·laborin en el seu manteniment, encara que sigui simbòlicament.  

Respecte al tema de la tarifació social, penso que és molt injust que, per exemple, 

una persona que estigui un euro per sota del salari mínim interprofessional no pagui 

el Mataró Bus, i la que estigui just un euro per sobre, sí que l’hagi de pagar. Havíem 

introduït una esmena en aquest sentit: algun tipus d’incentiu per a aquelles persones 

que no estan cobrant molts diners i segur que hi sortiríem guanyant. Fa pocs dies 

vam conèixer, a través d’un informe, l’evolució de passatgers del Mataró Bus i en 

continuem perdent. Fent-ho més fàcil o més barat a les persones que el fan servir i 

que tampoc són riques, guanyaríem més usuaris. No sé si ha de ser mitjançant la 

tarifació social, però és injust que per dos euros una persona ho hagi de pagar tot o 

no hagi de pagar res. Nosaltres la tornarem a proposar.  

Finalment, lligat amb l’IBI, la meva companya Flori va fer la reflexió següent: si a una 

persona la desnonen al mes de març ha d’acabar pagant l’IBI de tot l’any. Ens va 

semblar interessant, malgrat que legalment no es pugui, mirar de solucionar aquesta 

qüestió. Nosaltres hi esmerçarem esforços perquè legalment s’aconsegueixi.  

Per tot plegat, votarem favorablement als quatre punts de les ordenances fiscals.  

 

  

 

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, anuncia que el 

posicionament del grup Socialista davant d’aquesta aprovació definitiva de les 

ordenances fiscals serà afirmatiu en els 4 punts que es presenten. Ho serà per dos 

grans motius:  

En primer lloc, compartim els pilars bàsics que defineixen la proposta que es presenta 

i que ve determinada per les dificultats derivades del context socioeconòmic actual i 

pels increments de la pressió fiscal que hem aplicat els últims anys.  

Aquest primer motiu té dues vessants: d’una banda, que els tributs municipals a 

Mataró es mantindran en la seva gran majoria, per tant, no s’incrementaran, tal com 

el nostre grup va demanar. I, de l’altra, perquè es mantenen els ajuts a les persones 

que estan patint especialment aquesta crisi i que ja venim atorgant des del 2012, 

també a petició nostra.  

L’altre gran motiu és perquè totes les nostres al·legacions han estat acceptades. Les 

al·legacions eren quatre de molt concretes:  
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La primera, intentar millorar els incentius per als ciutadans i també per a les activitats 

econòmiques que col·laboren en la neteja de la nostra ciutat fent ús de la deixalleria. 

S’incrementa el ventall de possibles bonificacions i la quantitat de material que 

podran dur respectivament.  

La segona era ajudar els emprenedors, incrementant la bonificació de la taxa de la 

llicència d’obertura de nova activitat, tant a persones aturades com menors de 30 

anys, que decideixen fer un pas endavant i iniciar un nou projecte.  

La tercera era mantenir el preu del bitllet senzill del Mataró Bus.  

I la quarta, intentar incentivar els propietaris que vulguin cedir un pis a la bossa de 

lloguer municipal per destinar-lo a lloguer social per a col·lectius amb especials 

dificultats, subvencionant l’import corresponent a l’IBI.  

Totes elles han estat acceptades pel govern municipal, i és per això que fa uns dies 

vam signar públicament un acord amb CIU que recull tots aquests elements i que ha 

estat possible gràcies al diàleg i al treball conjunt. Volem agrair especialment la 

implicació personal de l’alcalde en la consecució de l’acord.  

Finalment, volem agrair també als treballadors municipals, molt especialment als de 

l’àrea de gestió econòmica, tot l’esforç realitzat.  

 

 

 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en 

referència a la intervenció del Sr. Safont-Tria, aclareix que la borsa comercial, tal com 

passa a les grans ciutats, es paga segons metre quadrat. El sistema d’abans era 

insostenible i tenim un forat de mig milió d’euros; per tant, s’havia d’afrontar aquesta 

situació d’una o altra manera. D’altra banda, el regidor atén escrupolosament les 

demandes dels botiguers, perquè hi està en contacte permanent. També recordar 

que el 30% dels contribuents paguen menys que abans.  

En referència als caixers automàtics, hem fregat la banda rugosa de la calçada, 

perquè hi ha el tema de l’ús intensiu del sòl i el caixer està encastat a la paret i 

representa que hem de fer pagar a l’entitat perquè la gent està obstaculitzant la 

vorera i fa nosa. Entenem que, com que han tancat 19 sucursals i han baixat la 

recaptació per l’IAE, aquesta és una manera de compensar. Jurídicament nosaltres 

ho hem posat, però no ens hauria de semblar estrany que en el futur les entitats 



 74

bancàries ho recorrin. De vegades, jurídicament les coses s’han d’argumentar i has 

de tenir la llei al teu costat. 

Pel que fa als pisos buits, no hi ha manera de saber què és un pis buit. Quan els 

legisladors ho aclareixin, li asseguro que ens hi posarem i prendrem les mesures 

oportunes.  

Quant a les cases de cós, cal explicar que una casa de cós en principi és un solar de 

5 metres d’amplada. Aquí ens hauríem de posar d’acord sobre què és una casa de 

cós, quin tipus hauríem de subvencionar, etc. Per exemple, hi ha cases de cós que a 

l’època del boom immobiliari valien 600.000 euros i n’hi ha d’altres que s’han 

reformat totalment i que de cós només en tenen l’amplada. Li asseguro que aquest 

és un tema important perquè és un tret identitari de la nostra ciutat que s’ha de 

conservar. Però genèricament aquesta al·legació no la podem estimar.  

Com que s’ha fet esment a la sessió anterior, a les aprovacions provisionals un grup 

va dir literalment: “que el govern feia una baixada indiscriminada d’impostos”. 

Indiscriminada no ho sé, però la intenció del govern seria fer una baixada el menys 

substancial d’impostos, però sent realistes, a l’hora de la veritat congelem taxes, 

congelem preus i tarifes, però apugem l’IBI, perquè ens hi veiem obligats per com es 

va gestionar tot el tema d’aquest impost en el seu moment. I, a més, perquè hem de 

fer front l’any que ve a amortització de deutes per valor de més de 13 milions de 

devolució de capital i 5 milions més d’euros d’interessos. Anem en contra del que 

realment creiem, que és que en moment de crisi s’hauria de baixar la pressió fiscal, 

però hem de fer front a aquestes obligacions. 

Finalment, agrair als tècnics de la casa i, específicament, al Servei d’Ingressos, 

perquè són un equip molt professional i molt sovint deslloriguen situacions que no 

sabem com entomar.     

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  
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Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i  corresponent al membre del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   

 

 

5 - APROVACIÓ DEFINITIVA PER A L'EXERCICI 2014,DE LES 

MODIFICACIONS FETES A L’ORDENANÇA GENERAL DE 

GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE 

DRET PÚBLIC MUNICIPAL I A L’ORDENANÇA GENERAL DE 

PREUS PÚBLICS, AIXÍ COM LES MODIFICACIONS FETES A 

LES ORDENANCES REGULADORES DE L’IMPOST SOBRE 

L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA, IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES,  IMPOST SOBRE 

CONSTRUCCIONS,  INSTAL•LACIONS I OBRES I IMPOST 

SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES I AL LLISTAT DE 

CATEGORIES FISCALS DELS CARRERS. 
 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“ANTECEDENTS 
 
El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2013,   va acordar, 
entre d’altres coses, l’aprovació provisional de la modificació a l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i a 
l’Ordenança general de preus públics, així com les modificacions fetes a les 
Ordenances reguladores de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, Impost sobre béns immobles,  Impost sobre Construccions,  
instal·lacions i obres i Impost sobre Activitats Econòmiques  per a l’exercici 2014, i 
acordà obrir un termini d’exposició pública de l’expedient perquè tothom que hi 
tingués algun interès pogués presentar al·legacions. El termini d’exposició al públic ha 
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estat de trenta dies, i s’inicià  al dia següent de la publicació de l’anunci al BOP. 
L’anunci de l’exposició pública es publicà al BOP i a LA VANGUARDIA del dia 4 de 
novembre de 2013,  per la qual cosa l’exposició al públic al taulell d’anuncis i al propi 
Servei d’Ingressos s’inicià el dia 5 de novembre de 2013  i ha finalitzat  el dia 10 de 
desembre de 2013. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part de la  CAMBRA DE LA 
PROPIETAT  i la  COMISSIÓ ESPECIAL MIXTA PER PREVENIR EL 
DESNONAMENT DE L’HABITATGE A FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’INSOLVÈNCIA 
SOBREVINGUDA  dels Grups Municipals. També els diferents Serveis Municipals 
han fet algun aclariment i han rectificat algun error material, sense modificar en pitjor 
per a la ciutadania, cap dels canvis proposats. 
 
Les al·legacions presentades pels Grups Municipals i les modificacions i rectificacions 
proposades pels diferents serveis municipals estan detallades en el QUADRE 
D’AL·LEGACIONS que s’adjunta a la present proposta. En aquest QUADRE 
D’AL·LEGACIONS hi queden reflectits els comentaris que determinen l’estimació o la 
desestimació de cadascuna d’elles. 
 
Correspon ara  aprovar definitivament les modificacions que ja es van aprovar de 
manera provisional en el tràmit anterior, junt amb els canvis que s’han produït amb 
motiu de les al·legacions, els quals estan detallats en el  QUADRE D’AL·LEGACIONS 
, assenyalant el següent:  
 

- A l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipal, s’ha suprimit la factura fiscal. 
 
Per una altra banda, s’han tret les referències a les subvencions, les 
quals, en no ser matèria fiscal, es traslladen a les corresponents bases de 
concessió de subvencions.  
 
En darrer terme, es proposa suprimir el requisit de què el deute tributari 
hagi de tenir una quantitat mínima de 200 euros per tal que pugui ser 
fraccionat. En qualsevol cas, la quota mínima a abonar serà de 20 euros.  
 
- A l’Ordenança reguladora dels preus públics, també s’han tret les 
referències a les subvencions, les quals es traslladen a les corresponents 
bases de concessió de subvencions, per la mateixa raó que en el cas de 
l’Ordenança general de gestió. 
 
- A l’Ordenança reguladora de  l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, cal destacar el manteniment de la 
disposició temporal transitòria que estableix que, a l’espera d’una 
modificació legislativa, es suspengui l’emissió de les liquidacions de 
l’impost quan la transmissió s’ha produït per dació en pagament de deute 
hipotecari o per subhasta hipotecària, o per alguna altra figura jurídica que 
emmascari la veritable situació de pèrdua de la finca per part del creditor i 
d’adquisició per part de l’entitat creditícia amb motiu de no haver pogut fer 
front el creditor al deute hipotecari pendent. 
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 - A l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’han tret 
les referències a les subvencions a les famílies monoparentals, les quals 
es traslladen a les corresponents bases de concessió de subvencions.  
 
Per mandat legal s’introdueixen dos nous supòsits d’exempció de l’impost, 
relatius als monuments o jardins històrics d’interès cultural i les carreteres, 
els camins i les altres vies de domini públic que siguin d’aprofitament 
públic i gratuït per a les persones usuàries.  
 
Es manté el concepte del topall per incrementar el 3,75% els ingressos 
per IBI urbà i per tant aquest es fixa en un 3,855% els ingressos per IBI 
urbà. 
 
Es crea una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor dels 
equipaments esportius, sempre que es compleixin els requisits establerts 
per la mateixa Ordenança. 
 
Pel que fa a la bonificació de l’IBI per a famílies nombroses, s’especifica 
que el subjecte passiu ha de ser titular o cotitular de l’immoble. Les 
persones cotitulars que no es trobin empadronades en el domicili familiar 
no tindran dret a aquest benefici fiscal. 
 
- A l’Ordenança reguladora de l’ Impost sobre Construccions,  
instal·lacions i obres, el mes significatiu és la inclusió d’una bonificació del 
95% de la quota de l’impost a les obres de restauració i conservació dels 
elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic, així com una bonificació del 80% de la quota per les obres 
fetes a causa del trasllat forçós de les activitats per motius urbanístics. 
 
A més a més es proposa que les obres executades en terrenys qualificats 
urbanísticament com a sistemes dotacionals públics també tinguin la 
consideració d’especial interès o utilitat municipal, als efectes de poder 
gaudir de la bonificació del 95% de la quota. 
 
Quant a la bonificació de la quota en favor de les construccions, 
instal·lacions i obres en què s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia solar o altres energies alternatives, s’especifica que 
només serà procedent quan la seva incorporació no sigui obligatòria per 
la normativa vigent. 
 
-  A l’Ordenança de  l’Impost de vehicles de tracció mecànica s’especifica 
que totes les exempcions previstes en aquesta tindran efectes en el 
mateix exercici que es demanin. 
 
- A l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 
s’introdueix una modificació feta per l’Estat, relativa a les tarifes dels parcs 
d’atraccions i a les activitats de temporada. 
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- A la categoria fiscal  de carrers, s’incorporen els nous carrers aprovats a 
la sessió del ple del dia 10 de gener de 2013, als quals se’ls atorga el 
corresponent número de categoria fiscal. 
  

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Les modificacions proposades a l’Ordenança general i a les  Ordenances fiscals 
reguladores dels impostos  són expressió de la manifestació de la potestat 
reglamentària de les corporacions locals en matèria d'ordenació dels tributs 
municipals, de conformitat amb allò previst, entre d'altres, pels articles 15 a 19 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a la regulació que per aquests tributs 
determinen els articles de la pròpia norma. 
 
2. L'article 16.1 i 16.2 de la LHL disposa que els acords de modificació de les 
ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En 
aquest cas i en els annexos que s’acompanyen, consta d'una manera clara i amb la 
redacció pertinent tot el que es modifica. 
 
3. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves 
modificacions és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, 
l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.  
 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS : 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades per la  CAMBRA DE LA PROPIETAT 
, la  COMISSIÓ ESPECIAL MIXTA PER PREVENIR EL DESNONAMENT DE 
L’HABITATGE A FAMÍLIES EN SITUACIÓ D’INSOLVÈNCIA SOBREVINGUDA  i pels 
grups municipals d’ICV-EUIA, CUP, PSC, PP i PxC ,  i pels diferents serveis 
municipals  en els termes que s’expressen en el QUADRE D’AL·LEGACIONS, el qual 
s’incorpora a la present proposta i es dóna per reproduït. 
 
Segon.- Aprovar definitivament  per a l'exercici 2014, les modificacions fetes a 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal i a l’Ordenança general de preus públics, així com les modificacions fetes a 
les Ordenances reguladores de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, Impost sobre béns immobles,  Impost sobre Construccions,  
instal·lacions i obres i Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
Aquestes modificacions es detallen als annexos  números 1 i 2, que s’acompanyen i 
s’aproven.    
 
Tercer.- Aprovar definitivament per a l'exercici 2014, les modificacions fetes al llistat 
de Categories fiscals dels carrers.  
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Aquestes modificacions es detallen a l’annex, amb número 6, que s’acompanya i 
s’aprova.  
 
Quart.- Publicar aquesta aprovació definitiva al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona, assenyalant que contra aquesta aprovació  es  podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona. “  
 
 

 

ANNEXOS  1 i 2.-  ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES 
DELS IMPOSTOS  
 
 
1. ORDENANCES GENERALS 
 
 
1.1 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.  
 

 
a) Modificar l’article 21 , per tal de treure les referències a les subvencions i 
actualitzar les dades relatives al salari mínim interprofessional i a la pensió no 
contributiva. L’article afectat queda redactat de la següent manera: 
 
 “Article 21- Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica 
 

S’estableix un marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat 
econòmica dels contribuents, que serà d’aplicació als tributs i preus públics 
que ho recullin de forma expressa en el seu redactat, i que s’ajustarà als 
següents paràmetres:  

  
-         Nivell de renda de la unitat familiar. 
-         Situació d’atur, especialment de llarga durada. 
-         Famílies nombroses. 
-         Famílies monoparentals. 
-         Famílies amb membres amb discapacitat. 
-         Empadronament. 

 
Pel que fa als criteris de renda, es concedirà la bonificació a tots aquells 
pensionistes, jubilats i persones en atur forçós que reuneixin totes i cadascuna  
de les condicions següents: 

 
1. Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o 

iguals als següents: 
 

Nombre de 
persones 

Límit d’ingressos (bruts/any) 
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1 
El salari mínim interprofessional aprovat cada any per la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat (l’any 2013: 9.034,20) 
 

2 
El Salari Mínim Interprofessional (SMI)  (+ 30%) 
L’any 2013: 11.744,46 
(El doble de la pensió no contributiva l’any 2013) 

3 L’any 2013 :  15.267,80 (11.744,46 + 30%  SMI) 
4 L’any 2013:  19.848,14 (15.267,80 + 30%  SMI) 

5 o més L’any 2013:  25.802,58 (19.848,14 + 30% SMI) 
En el cas de que 

un o més 
membres de la 
família tingui un 

grau de 
discapacitat  

superior al 33 % 

S’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la 
present taula 

2. Que tinguin només en titularitat el propi habitatge,  una sola plaça 
d’aparcament i un traster.  

3. Que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d’un sol 
vehicle 

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una 
discapacitat en un grau igual o superior al 33%, degudament acreditada, es 
calcularan els ingressos màxim en el tram immediatament superior de la taula 
anterior al que pertocaria per nombre de persones. 

 
Per poder gaudir dels beneficis fiscals atorgats caldrà que el contribuent 
estigui empadronat a Mataró com a mínim els dos anys immediatament 
anteriors al moment en què ho sol·licita.  

 
La unitat familiar correspon a les persones empadronades en el mateix 
domicili, llevat que es pugui acreditar una altre. 

 
Aquests normes poden ser objecte de concreció per cada ordenança 
específica reguladora del corresponent tribut en funció de l’especialitat del 
mateix. En el seu cas, s’haurà de prioritzar el criteri d’atur de llarga durada.” 
 

 
b) Modificar el segon paràgraf de l’article 46, per tal d’actualitzar la denominació 
del Servei de Benestar Social. El segon paràgraf de l’article afectat queda redactat de 
la següent manera: 
 

“ Per aquelles famílies que s’adrecin a Benestar Social sol·licitant instruments 
de cobertura social, es subvencionarà l’interès de demora que resulti del 
fraccionament o ajornament.” 
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c) Modificar l’article 47 per tal de permetre el fraccionament dels deutes inferiors a 
200 euros, així com per a establir que la quota mínima és de 20 euros.  L’article 
afectat queda redactat de la següent manera: 
 
 “S'ajornarà o fraccionarà el pagament dels deutes, amb les següents 
condicions:  
 

1. Els deutes fins a 6.000 euros s’ajornaran o fraccionaran per un termini 
màxim de dos anys 

 
Els deutes superiors a 6.000 euros, s’ajornaran o fraccionaran per un període 
màxim de tres anys. 

 
2. Estaran dispensats de la constitució garantia els ajornaments i 
fraccionaments relatius a: 

 
-  deutes inferiors a 6.000 euros per un termini màxim de dos anys. 
-  deutes inferiors a 15.000 euros per un termini màxim d’un any 
-  deutes superiors a 15.000 euros per un termini màxim de sis mesos 

 
3. El fraccionament o ajornament dels deutes en voluntària de venciment 
periòdic anual, la norma general, serà per un termini màxim de dotze mesos.  

 
La fracció mínima serà de 20 euros. 

 
4. En els supòsits que, per causes imputables a l’Administració, es liquidin de 
cop rebuts corresponents a més d’un exercici, el fraccionament o ajornament, 
es realitzarà de la següent manera: 

 
El termini màxim serà en funció de la quantia reclamada i segons les normes 
fixades anteriorment. Els tres primers mesos seran sense interessos.  

 
5. En cas de diverses sol·licituds, dintre del període voluntari, s'acumularan a 
efectes d'aplicar els punts anteriors. El càlcul per a l’aplicació de les normes 
abans esmentades sempre es farà sobre l’import total del deute pendent.    

 
6. A l'efecte d'aplicar aquestes normes, el càlcul de l'import del deute inclou el 
principal (sense recàrrec). Els imports i períodes restaran per fraccions iguals. 

 
7. No es concedirà el fraccionament o l'ajornament a aquells que tinguin 
deutes pendents de pagament en executiva, llevat que siguin l'objecte de la 
sol·licitud d'ajornament o, excepcionalment, s'acordi el contrari. 

 
En tot cas, es requereix que en l'expedient consti l'informe del tresorer/a,  o en 
el seu defecte, de l’Interventor/a, sobre l'esmentat extrem. 

 
8. Excepcionalment, els criteris relacionats en els apartats anteriors poden ser 
modificats justificadament per l'òrgan competent en la resolució del 
fraccionament o ajornament. 
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9. La justificació de la situació de tresoreria del sol·licitant haurà de ser 
acreditada a requeriment de l’òrgan competent, i sempre que l'interessat no 
pugui complir els termes de les condicions generals previstes en els apartats 
anteriors. En el primer cas la justificació documental haurà de presentar-se en 
el període de prova que s'obrirà a l'efecte; i en el segon supòsit la 
documentació s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud. 

 
10. La prova sobre la situació de tresoreria del sol·licitant podrà consistir en 
qualsevol prova admesa en dret, i en tot cas haurà d'aportar la següent 
documentació: 

 
Persones físiques: 

 
- Còpia de l'última declaració de l'IRPF de la unitat familiar o la de cadascuna 
dels cònjuges. 
 
- En el cas que no tinguin obligació de formular aquella declaració, segons 
normes de l'IRPF, es presentarà declaració signada dels ingressos anuals del 
sol·licitant i, en el seu cas, del cònjuge. 

 
Persones jurídiques: 
 
- Còpia de l'última declaració de l'Impost de Societats. 
 
- Còpia de l'última declaració anual de l'IVA.” 

 
 
d) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
 

“SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 
1 de gener de 2014, han estat: 

 
• Supressió de l’article 44.3. 
• La dels articles 21, 46 i 47.” 

 
 
1.2 ORDENANÇA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 
No es modifica 
 
 
1.3 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
a) Suprimir l’apartat 4 de l’article 9, el qual parla del ja extingit Institut Municipal 
d’Educació. L’article afectat queda redactat de la següent manera: 
 
 “Article 9 
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1. El pagament del preu s’ha d’acreditar amb el lliurament del resultat de 
l’activitat o dels serveis sol·licitats o de l’autorització corresponent, llevat que 
es disposi el contrari. 

 
2. Llevat que les normes reguladores del servei disposin altra cosa, les 
persones que vulguin causar baixa en la seva recepció ho han de comunicar 
per escrit i la baixa tindrà efectes al mes següent d’haver-la presentat. 

 
3. Tanmateix, s’ha d’acreditar el pagament del preu per l’assistència dels 
cursos de formació que organitzi l’Ajuntament o els Patronats Municipals, amb 
els terminis i les condicions que regulin les normes de matriculació de cada 
cas.” 

 
 
b) Modificar l’article  13 per tal de treure les referències a les subvencions i 
actualitzar les dades relatives al salari mínim interprofessional i la pensió no 
contributiva.  L’article afectat queda redactat de la següent manera: 
 
 “Article 13.- Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica 
 

S’estableix un marc general de beneficis fiscals per raó de la capacitat 
econòmica dels contribuents, que serà d’aplicació als tributs i preus públics 
que ho recullin de forma expressa en el seu redactat, i que s’ajustarà als 
següents paràmetres:  

  
-         Nivell de renda de la unitat familiar. 
-         Situació d’atur, especialment de llarga durada 
-         Famílies nombroses  
-         Famílies monoparentals 
-         Famílies amb membres amb discapacitat. 
-         Empadronament  

 
Pel que fa als criteris de renda, es concedirà la bonificació a tots aquells 
pensionistes, jubilats i persones en atur forçós que reuneixin tots i cadascuna  de 
les condicions següents: 

 
1.Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o 
iguals als següents: 

 
 

Nombre de 
persones 

Límit d’ingressos (bruts/any) 

1 El salari mínim interprofessional aprovat cada any per la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat (l’any 2013: 9.034,20) 

2 
El Salari Mínim Interprofessional (SMI)  (+ 30%) 
L’any 2013: 11.744,46 
(El doble de la pensió no contributiva l’any 2013) 

3 L’any 2013 :  15.267,80 (11.744,46 + 30%  SMI) 
4 L’any 2013:  19.848,14 (15.267,80 + 30%  SMI) 
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5 o més L’any 2013:  25.802,58 (19.848,14 + 30% SMI) 
En el cas de que 

un o més 
membres de la 
família tingui un 

grau de 
discapacitat  

superior al 33 % 

S’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la 
present taula 

 
2. Que tinguin només en titularitat el propi habitatge, una sola plaça d’aparcament 
i un traster.  
 
3. Que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d’un sol 
vehicle. 

 
En el cas de que una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una 
discapacitat en un grau igual o superior al 33%, degudament acreditada, es 
calcularan els ingressos màxim en el tram immediatament superior de la taula 
anterior al que pertocaria per nombre de persones. 

 
Per poder gaudir dels beneficis fiscals atorgats caldrà que el contribuent estigui 
empadronat a Mataró com a mínim el dos anys immediatament anteriors al 
moment en que ho sol·licita.  

 
La unitat familiar correspon a les persones empadronades en el mateix domicili, 
llevat que es pugui acreditar una altre. 

 
Aquests normes poden ser objecte de concreció per cada ordenança específica 
reguladora del corresponent tribut en funció de l’especialitat del mateix. En el seu 
cas, s’haurà de prioritzar el criteri d’atur de llarga durada. “ 

 
 
e) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
 

“Segona. La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la de l’article 13 i la 
supressió de l’article 9.4, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014.” 

 
 
 
2. ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 

 

2.1 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA.  
 

 

a) Modificar el redactat del paràgraf  8 de l’article 7, per tal d’aclarir-ne el contingut, 
quedant de la següent manera: 
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“En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa de forma 
onerosa per actes inter vivos dins del termini de quatre anys des que es va 
realitzar la transmissió per causa de mort, la persona beneficiària perdrà el 
dret a gaudir d’aquesta bonificació.” 
 
 

b) Modificar la disposició final primera, que queda redactada així: 
 

“La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la de l’apartat 8 de l‘article 7, 
la qual tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2014.” 

 
    
2.2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  
   
a) Modificar la lletra b) l’article 3 , al qual s’afegeix un nou supòsit de no subjecció 
relatiu a les carreteres, els camins i les altres vies terrestres i els béns demanials 
marítim terrestres que siguin d’aprofitament públic i gratuït per a les persones 
usuàries. El redactat d’aquesta lletra queda així:  
 
 “b. Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin 
enclavats: 
 

- Els de domini públic afectes a ús públic. 
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 
l’Ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 
- Els béns patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant 
contraprestació. 
- Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini 
públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i 
gratuït per a les persones usuàries.” 

 
 
b) Modificar l’apartat 2 de l’article 6 , al qual s’afegeix un nou supòsit d’exempció 
pregada, a favor dels béns immobles declarats de manera expressa i individualitzada 
monument o jardí històric d’interès cultural. El redactat de l’article 6.2 queda així:  
 
 “2. Prèvia sol·licitud, estan exempts: 
 

a. Els centres docents privats acollits total o parcialment al règim de concert 
educatiu, en tant que mantinguin la seva condició, en quant a la superfície 
afectada per l’ensenyament concertat. 
 
b. La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o 
regeneració de masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans 
tècnics aprovats per l’Administració forestal. 
 
c. Els béns immobles declarats de manera expressa i individualitzada 
monument o jardí històric d’interès cultural, d’acord amb els requisits 
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establerts a l’article 62.2.b) 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.  
 
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del 
període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.” 

 
  
c)  Modificar l’article 7.5 , per tal de treure les referències a les subvencions. El 
redactat  d’aquest apartat queda així:    
 

“ 5. Gaudeixen d’una bonificació en la quota de l’IBI, amb un màxim de 200 
euros, les famílies  nombroses  que  ho sol·licitin.  

 
El percentatge de bonificació serà en funció de les categories regulades en la 
legislació específica de famílies nombroses. 

 
Percentatge  Bonificació 
Categoria general:  50% 
Categoria especial i d’honor:  70% 

 
Els requisits per gaudir-ne són els següents: 

 
- Tenir reconeguda la condició de família nombrosa, d’acord amb la normativa 
vigent, i estar en possessió del títol corresponent. La bonificació s’atorgarà en 
funció del que estableixi aquest títol.   

 
- El subjecte passiu ha de ser titular o cotitular de l’IBI. 

 
Les persones cotitulars que no es trobin empadronades en el domicili familiar 
no tindran dret a aquest benefici fiscal. 

 
- Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge habitual que serà aquell que 
figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i 
en conseqüència només es concedirà per un habitatge. 

 
Requisits de renda: 

 
La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones 
físiques dels membres de la família nombrosa, no podrà superar les següents 
quanties: 

 
Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 

3 36.980 € 
4 51.773 € 
5 66.565 € 
6 81.358 € 
7 96.150 € 
8 110.942 € 
9 125.734 € 
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10 140.527 € 
11 155.319 € 

 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a 
la que acompanyaran la següent documentació: 

 
- Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent. 

 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família 
viuen en la mateixa finca. 

 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda dels 
membres de la família nombrosa.  

 
Període per a sol·licitar la bonificació 

 
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà sol·licitar-la aportant còpia compulsada 
del títol de família nombrosa vigent. El període per fer la petició serà des de la 
data d’inici del període de pagament en voluntària fins un mes posterior a la 
data de finalització d’aquest període. 

 
En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari i, si s’accepta la 
sol·licitud, es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui en aplicar la 
bonificació. ” 

  
 
d) Modificar l’apartat 8 de l’article 7, per tal d’ampliar el topall d’augment de 
l’impost. El redactat d’aquest apartat queda així: 
 

“8. Bonificació pels immobles de naturalesa urbana amb motiu de la revisió 
cadastral.  

 
Els immobles de naturalesa urbana gaudiran durant aquest exercici, d’una 
bonificació a la quota íntegra de l’impost que limiti l’increment de l’import dels 
rebuts respecte l’exercici anterior a un màxim del 3,855%. Aquesta bonificació 
serà compatible amb les altres bonificacions que puguin existir i que beneficiïn 
els mateixos immobles.”      
 

 
e) Afegir un nou apartat (número 9) a l’article 7  per a incorporar una nova 
bonificació per als equipaments esportius.  El contingut de l’apartat és el següent:  

 
 “ 9. Bonificació per als equipaments esportius 
 

L’Ajuntament bonificarà fins un 95% de la quota de l’impost a favor dels 
subjectes passius que siguin titulars d’equipaments d’ús esportiu i que 
desenvolupin l’activitat esportiva en participació o col·laboració amb els 
programes municipals establerts per la Direcció d’Esports.  
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L’immoble pel qual es demani la bonificació ha de tenir la qualificació 
urbanística d’equipament esportiu, així com ha de realitzar activitats 
econòmiques declarades d’interès o utilitat municipal. 

 
La graduació de la bonificació es farà per decret d’Alcaldia, a la vista de 
l’informe acreditatiu del compliment del requisit del grau de participació amb el 
programa municipal de la Direcció d’Esports.  

 
Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada per instància de la persona 
interessada, dins del període de pagament voluntari de l’impost, per tal que 
tingui efectes en el mateix exercici en què es demani.  

 
Aquesta bonificació serà vigent l’any de sol·licitud i el següent, per tant, tindrà 
una durada màxima de dos anys. ” 

 
 
g) Modificar la disposició final segona. El seu redactat queda així: 
 

“Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes a partir de 
l'1 de gener de 2014 han estat la de l'article 3.b) , 6.2 , 7.5 i  7.8 , a més de la 
creació de l’apartat 9  del mateix article 7. ” 

 
 
2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.  
   

  
a) Modificar l’apartat 2 de l’article 3 , per a deixar clar que no només és subjecte passiu qui 

presenta les sol·licituds de llicències, sinó també qui presenta les declaracions responsables i 

les comunicacions prèvies. 
 

El paràgraf modificat queda així:  

 

“2. En el supòsit que la construcció, la instal·lació o l'obra no sigui realitzada 
pel subjecte passiu contribuent, tenen la consideració de subjectes passius 
substituts els qui sol·licitin les corresponents llicències, o presentin les 
corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies, o realitzin 
les construccions, instal·lacions o obres.” 
 

 

b) Modificar l’apartat 1 i el número 1) de l’article 5, per afegir que les obres executades en 
terrenys qualificats urbanísticament com a sistemes dotacionals d’habitatges públics també 

tinguin la consideració d’especial interès o utilitat municipal, als efectes de poder gaudir de la 

bonificació del 95% de la quota de l’impost.  El redactat de l’article 5.1.1) queda així: 

 

“1. L’Ajuntament bonificarà fins a un 95% de la quota de l’impost en favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, 
culturals, històriques o de foment de treball. Es consideraran declarats 
d’especial interès o utilitat municipal només les obres o instal·lacions que 
compleixin els dos requisits següents: 
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1) S’executin en terrenys qualificats urbanísticament com a equipament o 
sistema dotacional d’habitatge públic.” 

 
 
c) Es modifiquen i es renumeren els següents apartats de l’article 5 . 
S’especifica que la bonificació per a les construccions, instal·lacions i obres, en què 
s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres 
energies alternatives només serà procedent quan la seva incorporació no sigui 
obligada per la normativa vigent. El redactat queda així: 
 

“ 2. De conformitat amb l’article 103.2, lletra B) de la Llei d’hisendes locals, 
l’Ajuntament bonificarà fins el 95% de la quota de l’impost, les construccions, 
instal·lacions i obres, en què s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar o altres energies alternatives quina incorporació no 
sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el 
cost de l’obra concreta que fomenti l’estalvi energètic. 

 
3. L’Ajuntament bonificarà fins un 90% de la quota de l’impost en favor de les 

construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 

habitabilitat de les persones amb minusvalidesa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre 

l’import de l’obra necessària per a afavorir aquest accés i habitabilitat. “ 

 
 
d) S’afegeix un apartat 4 a l’article 5 , per tal de crear una nova bonificació en favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin realitzades pel titular d’una activitat que ha 

hagut de traslladar el seu emplaçament per raons urbanístiques. El redactat queda així: 

 

“4. L’Ajuntament bonificarà el 80% de la quota de l’impost per les construccions, 

instal·lacions i obres dutes a terme pel trasllat de les activitats econòmiques que 

s’hagin vist obligades a ser traslladades amb motiu del desenvolupament urbanístic 

d’un sector, sempre que aquesta bonificació s’hagi contemplat en la valoració de la 

indemnització corresponent segons el projecte de reparcel·lació o instrument 

equivalent. “ 

 
 
e) S’afegeix un apartat 5 a l’article 5 , per tal de crear una nova bonificació en favor de les 
de les obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg 

del Patrimoni Arquitectònic. El redactat queda així: 

 

“ 5. L’Ajuntament bonificarà un 95% de la quota de l’impost en favor de les 
obres de restauració i conservació, de qualitat, dels elements catalogats pel 
Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic (A, B, C, D, E, F i G). 
L’objectiu és el foment de la restauració i la conservació, de qualitat, d’aquests 
elements, per l’increment del pressupost d’obra que representa restaurar i 
conservar elements catalogats amb intervencions de qualitat superior a 
l’estàndard. 

 
Per a poder tenir dret a la bonificació, caldrà demanar-la expressament i 
conjunta amb la sol·licitud de la llicència d’obres, aportant: 
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• Instància de sol·licitud 
• Pressupostos detallats : 
 

• del cost estàndard de l’actuació  
• del cost de major qualitat de l’actuació que es portarà a terme. 

 
Amb l’atorgament de la llicència i l’informe favorable del Servei d’Ingressos, es 

generarà la liquidació provisional de l’ICIO bonificat, que esdevindrà definitiva 
en el moment que s’hagi comprovat que les obres han estat executades amb 
la qualitat predefinida. En el supòsit d’haver-se executat les obres segons les 
previsions que justificaven la bonificació, es girarà una liquidació 
complementària de l’ICIO no susceptible de bonificació.” 

 
f) Modificar la disposició final única. El seu redactat queda així: 
  

“Aquesta Ordenança va començar a regir l'1 de gener de 2001 i continua 
vigent mentre no s'acordi la derogació o modificació. Les darreres 
modificacions amb efectes des de l’ 1 de gener de 2014 han estat la dels 
articles 3 i 5 . “ 

 

 
 
 
2.4 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 

a) Es numera un paràgraf de l’article 4 , el qual passa a ser el número 2 ,  atesa 
l’autonomia del seu contingut. El redactat queda així: 

 

“2. Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als 
subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle 
simultàniament.” 

 

 

b) Es renumeren els apartats següents de l’article 4 i es modifica el contingut del seu 
apartat 3 , per tal d’establir que totes les exempcions previstes en aquest article tindran efectes 

en el mateix exercici en què siguin demanades. El redactat de la resta del precepte queda així: 

 

“ 3. Amb caràcter general totes les exempcions a què es refereix aquest article 
tindran efectes en el mateix exercici en què se sol·licitin, sempre que es 
reuneixin les condicions exigides en data 1 de gener de l’any en el qual van 
ser demanades. 

 
Tindran efectes per l’exercici posterior en què es sol·licitin, les peticions 
d’exempció per discapacitat per a un vehicle nou o de segona mà, sempre que 
en el moment de la meritació (1 de gener de l’exercici en curs), ja es gaudís 
en el mateix municipi, d’exempció per discapacitat per a un altre vehicle, tret 
de renúncia al dret d’exempció inicialment concedit. 
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En el supòsit que ja es gaudís de l’exempció en un altre municipi, aquesta 
tindrà efectes pel mateix exercici en què es sol·liciti. 

 
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al 
servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 
places, inclosa la del conductor.  

 
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 
d’Inspecció Agrícola.  

 
4. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i 
i) de l’apartat 1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió 
indicant les característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. 
Un cop declarada l’exempció per l’ORGT, s’expedirà un document que acrediti 
la seva concessió.  

 
5. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres 
documents acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració 
gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades 
declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es realitzi 
l’esmentada consulta. “ 

    

 
c)  S’introdueix una disposició final única, que té el següent redactat: 
 

“ La darrera modificació amb efectes des de l’ 1 de gener de 2014 ha estat la 
de l’article 4. “ 

 
 
2.5 IMPOST SOBRE DESPESES SUNTUÀRIES 
 

 No es modifica 

 
 
2.6 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. 
 

a) Corregir l’error material de l’apartat 3 de l’article 7. On diu sol·licitat ha de dir-hi 
sol·licitar. El redactat d’aquest apartat queda així: 

“ 3. En el mateix sentit, i en el cas de baixes per cessament en l'exercici de 
l'activitat, les quotes també es prorrategen per trimestres naturals, exclòs 
aquell en el qual es produeixi dit cessament. A tal fi els subjectes passius 
poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als 
trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat. “ 

  

b) Afegir un apartat 7 a l’article 8 , per tal d’introduir una modificació feta per l’Estat, 
relativa a les tarifes dels parcs d’atraccions i a les activitats de temporada. L’article 
8.7, un cop modificat, queda així: 
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“ 7. Els parcs d’atraccions que romanguin oberts menys de vuit mesos a l’any, 
així com les activitats de temporada o els establiments de les quals romanguin 
oberts al públic durant un període inferior a un any, es regiran pel que disposa 
el Reial decret legislatiu 1175/1990, de tarifes i instrucció de l’IAE, d’acord 
amb la redacció donada per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual 
s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les 
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica. “ 

 

c) Modificar la disposició final tercera, que quedarà redactada així: 
 

“TERCERA. Les darreres modificacions que tindran efecte a partir de l’1 de 
gener de 2014 de l’Ordenança han estat la de  l’article 7.3  i  8.7. “ 

 

 

 

ANNEX 6.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 

a) Incorporació de nous carrers: El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué 

lloc el dia 10 de gener de 2013, va aprovar la incorporació de nous carrers i places al 

Nomenclàtor de la ciutat de Mataró, als quals es proposa assignar les següents categories 

fiscals:  

 

 

CODI 
CARRER 

NOM DEL CARRER CATEGORIA FISCAL 

2361 PASSATGE DE MARIONA GALINDO 4 

992 PASSATGE DE CABOT I BARBA 4 

993 PASSATGE DELS TELERS 4 

90313 JARDINS DE PERE CALDERS 7 

 

El criteri per assignar aquestes categories fiscals és el de donar la mateixa categoria que tenen 

els carrers confrontants o més pròxims d’acord amb l’informe tècnic sobre el reconeixement i 

diagnosi per establir la classificació de les categories fiscals dels carrers de Mataró contingut a 

l’expedient  296/1996 de revisió de categories fiscals de carrers I.A.E.  

 
 

CATEGORIA DE CARRERS 

 
CODI    NOM DEL 

NÚM 
AL 
NÚM. 

CAT. 
PARE
LLS 

CAT. 
SEN
ARS 

10 C.  ABAT DORDA 1 9999 4 4 

20 C.  ABAT ESCARRÉ 1 9999 5 5 

30 C.  ABAT MARCET 1 9999 4 4 

40 C.  ABAT OLIBA 1 9999 4 4 

0914 PTGE D’ ADOLF COMERON 1 9999 5 5 



 93

1260 PL. DE L' AJUNTAMENT 1 9999 3 3 

50 C.  ALARCÓN 1 9999 4 4 

60 C.  ALARONA 1 9999 4 4 

70 C.  ALCALDE JOSEP ABRIL 1 9999 4 4 

80 C.  ALCALDE RAFAEL CARRERAS 1 9999 4 4 

90 PL.  ALCALDE SERRA I XIFRA 1 9999 2 2 

100 C.  ALELLA 1 9999 6 6 

2735 PL.  ALELLA 1 9999 6 6 

1843 C.  ALEMANYA 1 9999 3 3 

110 PTGE.  ALFONS IV EL MAGNÀNIM 1 9999 4 4 

120 RONDA  ALFONS XII 1 9999 3 3 

130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 1 47 2 2 

130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 48 110 3 3 

130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 111 122 4 3 

130 RONDA  ALFONSO X EL SABIO 123 9999 4 4 

929 PL. D' ALFRED OPISSO I CARDONA 1 9999 3 3 

2710 PTGE.  ALIANÇA 1 9999 4 4 

140 C.  ALMERIA 1 9999 6 6 

150 C.  ALMOGÀVERS 1 9999 4 4 

5101 PLAÇA DELS  ALOCS 1 9999 4 4 

160 C.  ALTAFULLA 1 9999 4 4 

170 C.  AMADEU VIVES 1 9999 4 4 

180 C.  AMÀLIA 1 9999 4 4 

190 AV.  AMÈRICA 1 61 3 3 

190 AV.  AMÈRICA 62 100 4 3 

190 AV.  AMÈRICA 101 116 4 3 

190 AV.  AMÈRICA 117 9999 3 3 

200 C.  AMPLE 1 9999 4 4 

210 C.  ANDALUS 1 9999 6 6 

205 PL.  ANDALUSIA 1 9999 4 4 

220 PTGE.  ANDORRA 1 9999 4 4 

1205 C.  ANDORRA 1 9999 7 7 

3472 PTGE.  ANETO 1 9999 3 3 

230 C.  ÀNGEL GUIMERÀ 1 9999 4 4 

3474 PTGE  ANGELETA FERRER 1 9999 3 3 

4003 PL. D’ ANSELM TURMEDA 1 9999 3 3 

4021 C.  ANOIA 1 9999 7 7 

232 CAMÍ  ANTIC DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7 

711 CAMÍ  ANTIC DE MATA 1 9999 7 7 

1131 CAMÍ DE ANTIC MATARÓ A 
LLAVANERES 

    

235 RONDA  ANTONI COMAS 1 9999 4 4 

240 C.  ANTONI DE CAPMANY 1 21 4 4 

240 C.  ANTONI DE CAPMANY 22 40 4 4 
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240 C.  ANTONI DE CAPMANY 41 9999 4 4 

245 C.  ANTONI DÍAZ CONDE 1 9999 4 4 

350 C.  ANTONI GAUDÍ 1 9999 4 4 

2161 PL. D' ANTONI GAUDI I CORNET 1 9999 4 4 

0915 PGTE D’ ANTONI MACIÀ I FONOLL 1 9999 5 5 

250 C.  ANTONI PUIGBLANCH 1 9999 4 4 

260 PTGE.  ANTONI REGÀS 1 9999 4 4 

276 C.  ANTONI RIERA 1 9999 4 4 

3966 PL. D' ANTONI SORS I FERRER 7 9999 4 4 

4020 C.  ANTONI VILADOMAT 1 9999 4 4 

270 PTGE.  ANTÒNIA COLL 1 9999 6 6 

275 PL.  ANTONIO MACHADO 1 9999 4 4 

280 PL.  ARABIA I SOLANAS 1 9999 4 4 

290 C.  ARAGÓ 1 9999 4 4 

300 C.  ARAPILES 1 9999 5 5 

310 C. D' ARGENTONA 1 9999 1 1 

905 CTRA. D' ARGENTONA 1 9999 7 7 

90311 RIERA D' ARGENTONA 1 9999 7 7 

320 C.  ARGÜELLES 1 9999 4 4 

325 C.  ARIBAU 1 9999 4 4 

326 C.  ARÍSTIDES MAILLOL 1 9999 3 3 

327 C.  ARISTÒTIL 1 9999 4 4 

330 C.  ARNAU PALAU 1 9999 4 4 

1160 C.  ARQUEBISBE CREUS 1 9999 4 4 

335 C.  ARQUÍMEDES 1 9999 4 4 

360 C.  ARQUITECTE GODAY 1 9999 4 4 

2575 PL.  ARQUITECTE JORDI CAPELL 1 9999 4 4 

2871 PL. DE L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA 1 9999 4 4 

370 C.  ASTRONAUTA ARMSTRONG 1 9999 4 4 

380 C.  ATENES 1 9999 4 4 

1849 C.  ÀUSTRIA 1 9999 3 3 

6968 AUT.  AUTOPISTA A-19     

390 C.  ÀVILA 1 9999 4 4 

400 C.  AVINYÓ 1 9999 4 4 

4171 PL. DE BADAJOZ 1 9999 4 4 

470 C.  BALANÇÓ I BOTER 1 9999 4 4 

2041 PL. DE BALDIRI REIXAC 1 9999 3 3 

480 PTGE.  BALDOMER VILA 1 9999 4 4 

3459 PL. DE  LA BANDA DE GAIANES 1 9999 4 4 

500 RONDA  BARCELÓ 1 9999 4 4 

510 C.  BARCELONA 1 9999 1 1 

910 CTRA. DE BARCELONA 1 9999 5 5 

520 C.  BATISTA I ROCA 1 9999 5 5 

4860 PL.  BEAT SALVADOR 1 9999 4 4 
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530 C.  BEATA MARIA 1 9999 4 4 

1853 C.  BÈLGICA 1 9999 7 7 

535 C.  BELLAVISTA 1 9999 4 4 

540 RONDA  BELLAVISTA 1 9999 4 4 

3790 C.  BENET I SERRA 1 9999 4 4 

550 C.  BERGUEDÀ 1 31 4 4 

550 C.  BERGUEDÀ 32 9999 5 5 

555 C.  BIALET MASSÉ 1 9999 3 3 

558 C.  BISBE MAS 1 9999 4 4 

5290 C.  BISBE TORRAS I BAGES 1 9999 4 4 

560 C.  BLAI PARERA 1 9999 4 4 

570 C.  BLANES 1 9999 5 5 

5260 TORREN
T 

D'EN BOADA O TRISSAC 1 13 2 2 

5260 TORREN
T 

D'EN BOADA O TRISSAC 14 9999 6 6 

620  DE LA BOBINADORA 1 9999 5 5 

2730 C. LA BOIXA 1 9999 6 6 

3747 PTGE. DE LA BOBILA 1 9999 5 5 

580 C.  BOMBERS MADERN I 
CLARIANA 

1 9999 4 4 

590 C.  BONAIRE 1 9999 4 4 

595 PTGE.  BONMINYÓ 1 9999 4 4 

600 C.  BOSCH I GIMPERA 1 9999 5 5 

1560 PL. DELS BOUS 1 9999 4 4 

1265 PL. DE LA BRISA 1 9999 4 4 

4265 RIERA DE 
CAN 

BRUGUERA 1 9999 7 7 

4531 TORREN
T 

DE LA BRUIXA     

715 C.  BRUSSEL·LES 1 9999 1 1 

610 C.  BURRIAC 1 9999 4 4 

3461 C.  C1-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   

3462 C.  C3-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   

3463 C.  C4-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   

3465 C.  C6-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   

3466 C.  C7-P.P. PARC CENTRAL 1 9999   

713 CAMÍ DE CA LA MADRONA 1 9999 5 5 

4267 RIERA DE CA L'AMATLLER 1 9999 7 7 

924 PTGE. DE CA L’ARNAU 1 9999 7 7 

925  PTGE DE CA L’OLIVA 1 9999 7 7 

5571 PTGE. DE CA L'YMBERN 1 9999 4 4 

630 PTGE.  CABANELLAS 1 9999 4 4 

640 PG.  CABANELLAS 1 39 4 4 

640 PG.  CABANELLAS 40 43 5 4 
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640 PG.  CABANELLAS 44 9999 5 5 

992 PTGE. DE CABOT I BARBA 1 9999 4 4 

651 AV.  CABRERA 1 9999 5 5 

4248 C. DE CABRILS 1 9999 5 5 

660 C.  CÀCERES 1 9999 6 6 

670 C.  CADIS 1 9999 6 6 

3151 PL. DEL CAFÉ DEL MAR 1 9999 4 4 

680 C.  CALÀBRIA 1 9999 4 4 

690 C.  CALASSANÇ MARQUÈS 1 9999 4 4 

4247 C. DE CALDES D'ESTRACH 1 9999 5 5 

700 C.  CALELLA 1 9999 6 6 

710 PG.  CALLAO 1 9999 2 2 

723 PARC DEL CAMÍ DE LA SERRA 1 9999 3 3 

3791 PL DE CAN  BERGADÀ 1 9999 4 4 

515 C. DE CAN BARTRA 1 9999 4 4 

926 PTGE. DE CAN BOFARULL 1 9999 7 7 

712 CAMÍ DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7 

791 PTGE. DE CAN CLAVELL 1 9999 4 4 

1452 C. DE CAN COSTA 1 9999 7 7 

5261 TORREN
T 

DE CAN FÉU     

4121 PL. DE  CAN GASOL 1 9999 4 4 

2152 RIERA DE CAN GENER 1 9999 7 7 

4241 PL DE CAN LLINAS 1 9999 4 4 

3031 PATI DE CAN MARCHAL 1 9999 4 4 

5371 PTGE.  CAN MARFÀ 1 9999 4 4 

793 C. DE CAN MARQUÈS 1 9999 7 7 

795 C. DE CAN MIRÓ 1 9999 7 7 

797 CAMÍ DE CAN PORTELL 1 9999 7 7 

799 CAMÍ DE  CAN QUIRZE 1 9999 7 7 

921 PL DE CAN SERRA 1 9999 3 3 

4268 RIERA DE  CAN SOLER 1 9999 7 7 

4126 TORREN
T 

DE CAN TRIA    7 

714 CAMÍ DE  CAN VILARDELL 1 9999 7 7 

800 C.  CANET 1 9999 5 5 

721 PL. DEL CANIGÓ 1 9999 4 4 

810 C. LAS CANTIGAS 1 9999 4 4 

716 CAMÍ DE CANYAMARS 1 9999 7 7 

820 PL.  CANYAMARS 1 9999 4 4 

830 C.  CANYISSERS 1 9999 4 4 

1536 C. DEL CAPCIR 1 9999 7 7 

717 CAMÍ DE LA CAPELLA 1 9999 7 7 

750 CAMÍ  CAPELLANETS 1 9999 4 4 
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760 CAMÍ DELS CAPUTXINS 1 9999 4 4 

840 C.  CARAMELLES 1 9999 4 4 

850 C.  CARDENAL PASQUAL 
D'ARAGÓ 

1 9999 4 4 

860 PL.  CARDENAL VIVES I TUTÓ 1 9999 4 4 

861 CAMÍ DE LA CARENA     

870 C.  CARLEMANY 1 9999 4 4 

880 PG.  CARLES PADRÓS 1 65 4 4 

880 PG.  CARLES PADRÓS 66 72 4 3 

880 PG.  CARLES PADRÓS 73 9999 3 3 

865 C.  CARLES RIBA 1 9999 4 4 

866 PTGE.  CARLES RIBA 1 9999 4 4 

1430 C. DEL CARME 1 9999 4 4 

890 C.  CARRASCO I FORMIGUERA 1 9999 5 5 

900 C. EL CARRERÓ 1 9999 3 3 

2740 C.  CASETA 1 9999 6 6 

940 C.  CASTAÑOS 1 45 4 4 

940 C.  CASTAÑOS 46 56 4 4 

940 C.  CASTAÑOS 57 9999 4 4 

2596 TORREN
T 

DEL CASTELL     

950 C.  CATALUNYA 1 9999 4 4 

970 PL.  CATALUNYA 1 9999 3 3 

1245 C.  CÉLLECS 1 9999 7 7 

5284   CEMENTIRI DE LES VALLS     

1290 RONDA  CERDANYA 1 9999 4 4 

980 RONDA  CERVANTES 1 9999 4 4 

990 C.  CHURRUCA 1 9999 4 4 

725 CAMÍ DE 
LES 

CINC SÈNIES 1999
9 

7 7  

920 CTRA. DE CIRERA 1 9999 4 3 

1000 PL. DE CIRERA 1 9999 6 6 

4270 RIERA DE CIRERA 1 2 4 3 

4270 RIERA DE CIRERA 3 9999 4 3 

1823 PG. DE LA CIUTADANIA 1 9999 4 4 

1020 PL.  CIUTAT DE CEHEGÍN 1 9999 4 4 

2930 C. DE LA CIUTAT DE LOS ÁLAMOS 1 9999 4 4 

1040 C.  CIUTAT FRETA 1 9999 4 4 

671 PLAÇA  DE CLARA CAMPOAMOR 1 9999 6 6 

1042 PTGE.  CLARET 1 9999 4 4 

1050 C.  CLAVILEÑO 1 9999 5 5 

3152 PL. DE LA COCA DE MATARÓ 1 9999 4 4 

3250 C.  COLL I AGULLÓ 1 9999 5 5 

1080 C.  COLOM 1 9999 4 4 

1070 C.  COLÒMBIA 1 3 5 5 
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1070 C.  COLÒMBIA 4 16 5 4 

1070 C.  COLÒMBIA 17 9999 4 4 

1071 PL.  COLÒMBIA 1 9999 3 3 

7140 PL.  COLÒMBIA 1 9999 4 4 

1300 C. DE LA COMA 1 9999 4 4 

0798 C.  COMADRAN 1 9999 7 7 

1090 PTGE.  COMTES MIR I BORRELL 1 9999 4 4 

1100 C.  CONCEPCIÓ 1 9999 4 4 

1539 C. DEL CONFLENT 1 9999 7 7 

1110 C.  CONFRARIA DE SANT ELM 1 9999 4 4 

3464 C.  CONSOL NOGUERES 1 9999 3 3 

765 CAMÍ DELS CONTRABANDISTES 1 9999 7 7 

1120 C.  COOPERATIVA 1 9999 4 4 

718 CAMÍ DE LA CORNISA 1 9999 7 7 

1570 PL. DELS CORRALS 1 9999 4 4 

1130 AV.  CORREGIMENT DE MATARÓ 1 73 4 4 

1130 AV.  CORREGIMENT DE MATARÓ 74 9999 4 4 

1450 C. DEL CÓS 1 9999 4 4 

626 C. DE LA COSIDORA 1 9999 5 5 

1151 PARC DE CRÉTEIL 1 9999 4 4 

1152 C.  CRÉTEIL 1 9999 4 4 

1451 RONDA  CREU DE PEDRA 1 9999 3 3 

1295 C.  CREU DELS PLANELLS 1 9999 7 7 

1140 C.  CREU D'EN FINS 1 9999 4 4 

1150 C.  CREU ROJA 1 9999 4 4 

1170 C.  CRISTINA 1 9999 4 4 

5521 PL. DE CRISTINA  KAUFMANN 1 9999 4 4 

1826 PG.  CRISTÒFOL TALTABULL I 
BALAGUER 

1 9999 4 4 

1460 RONDA DEL CROS 1 9999 4 4 

1180 PL.  CUBA 1 46 2 2 

1180 PL.  CUBA 47 9999 4 4 

1190 C.  CUBA 1 39 2 2 

1190 C.  CUBA 40 57 2 2 

1190 C.  CUBA 58 9999 2 2 

5262 TORREN
T 

DEL CUL DEL MÓN     

1200 C.  CUYÀS I SAMPERE 1 9999 4 4 

1810 C.  DAMIÀ CAMPENY 1 9999 4 4 

1380 C.  DELÍCIES 1 9999 6 6 

1600 PG.  DESVIAMENT 1 9999 3 3 

1610 C.  DEU DE GENER 1 9999 2 2 

1844 C.  DINAMARCA 1 9999 3 3 
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1620 C.  DIPÒSIT 1 9999 6 6 

1640 RONDA  DOCTOR FERRAN 1 56 3 3 

1640 RONDA  DOCTOR FERRAN 57 9999 3 3 

1650 PL.  DOCTOR FLEMING 1 9999 3 3 

1670 RONDA  DOCTOR TURRÓ 1 9999 3 3 

1825 PG.  DOMENECH ROVIRA I 
CASTELLÀ 

1 9999 4 4 

1690 C.  DON MAGÍ DE VILALLONGA 1 9999 3 3 

1700 C.  DON QUIJOTE 1 9999 5 5 

1710 C.  DOS DE MAIG 1 9999 5 5 

4272 PLAÇA DELS DRETS HUMANS 1 9999 3 3 

983 PLAÇA. DE DULCINEA 1 9999 5 5 

1721 C.  EDUARD ALCOY 1 9999 4 4 

1735 C.  EL COLL 1 9999 7 7 

1734 C.  EL FAR 1 9999 7 7 

1740 C.  EL MASNOU 1 9999 6 6 

1760 C.  EL SALVADOR 1 9999 5 5 

1780 PTGE.  EL VERDET 1 9999 5 5 

1790 C.  EMILI CABAÑES 1 9999 4 4 

1800 C.  EMPORDÀ 1 9999 4 4 

1801 C.  ENERGIA 1 9999 5 5 

3468 PTGE  ENRIC FITÉ 1 9999 3 3 

1805 C.  ENRIC GRANADOS 1 9999 4 4 

1822 PG.  ENRIC TORRA I PORTULAS 1 9999 4 4 

1730 C.  EQUADOR 1 9999 5 5 

4096 AVDA. D' ERNEST LLUCH 1 9999 4 4 

420 BDA. DE 
LES 

ESCALETES 1 9999 3 3 

1270 C. DE L' ESGLÉSIA 1 9999 6 6 

1820 PL.  ESPANYA 1 9999 2 2 

724   ESPAI FIRAL   2 2 

430 BDA. DE 
LES 

ESPENYES 1 9999 4 4 

2719 C.  ESPÍGOL 1 9999 7 7 

2720  L' ESPLANADA 1 9999 4 4 

1830 C. DE L' ESTADI 1 9999 3 3 

3461 C.  ESTEVE ALBERT 1 9999 3 3 

1835 C.  ESTEVE BANET 1 9999 6 6 

1840 C.  ESTEVE CORTILS 1 9999 4 4 

1854 C.  ESTRASBURG 1 9999 1 1 

1845 VIA  EUROPA 1 13 2 2 

1845 VIA  EUROPA 14 9999 2 2 

1850 C.  EUSEBIO 1 9999 6 6 

1860 PL.  EUSEBIO 1 9999 6 6 

1870 C.  EUSKADI 1 9999 3 3 



 100

1890 PL.  EXTREMADURA 1 9999 6 6 

1899 C.  FARIGOLA 1 9999 7 7 

410 BDA. D'EN FELIU DE LA PENYA 1 9999 4 4 

1911 C.  FÈLIX CUCURULL 1 9999 4 4 

1910 C.  FÈLIX DE CAMPLLONCH 1 9999 4 4 

1920 PTGE.  FERRAN II EL CATÒLIC 1 9999 4 4 

2370 C.  FERRER I CLARIANA 1 9999 4 4 

1930 C.  FERRER I DALMAU 1 9999 4 4 

1940 C.  FERRER I GUÀRDIA 1 9999 4 4 

1945 C.  FÍDIES 1 9999 3 3 

1950 C.  FIGUERA MAJOR 1 9999 4 4 

4280 RIERA  FIGUERA MAJOR 1 9999 3 3 

450 PL. DE 
LES 

FIGUERETES 1 9999 4 4 

1960 PL.  FILIPINES 1 9999 5 5 

1848 C.  FINLÀNDIA 1 9999 3 3 

1970 PL.  FIVELLER 1 9999 4 4 

1872 PL. DE FLNDES 1 9999 3 3 

10004 CAMÍ  DE 
CAN 

FLAQUER 1 9999 7 7 

2750 C. LA FLOR 1 9999 6 6 

5161 PL.  DE LA FLOR 1 9999 6 6 

5906 PL. DE FLORENTÍ SERRA, TINET 1 9999 5 5 

1310 C.  FLORIDABLANCA 1 32 4 4 

1310 C.  FLORIDABLANCA 33 35 5 4 

1310 C.  FLORIDABLANCA 36 9999 5 4 

1980 PL.  FLOS I CALCAT 1 9999 4 4 

770 CAMÍ  FONDO 1 9999 4 4 

1985 C.  FONERIA 1 9999 5 5 

1915 C.  FONOLL 1 9999 7 7 

1320 C. DE LA FONT 1 9999 5 5 

922  C.  DE LA FONT DELS REIS 1 9999 7 7 

1990 PTGE.  FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4 

1992 PL. DEL FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4 

1991 C. LA FORNENCA 1 9999 7 7 

3960 C.  FORTUNY 1 9999 4 4 

2000 PL.  FOSSAR XIC 1 9999 4 4 

2620 C.  FRADERA I LLANES 1 9999 3 3 

1085 PTGE DE LA FRAGATA DE MATARO 1 9999 4 4 

2020 PL.  FRANÇA 1 9999 1 1 

2025 C.  FRANCESC DE BORJA MOLL 1 9999 3 3 

2030 C.  FRANCESC LAYRET 1 9999 5 5 

2050 C.  FRANCESC MORAGAS 1 9999 4 4 

2891 PL. DE FRANCESC PI I MARAGALL 1 9999 4 4 
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5461 PL.  FRANCISCO TOMÁS Y 
VALIENTE 

1 9999 4 4 

2060 C.  FRANCK MARSHALL 1 9999 4 4 

2065 C.  FRANQUESA I SIVILLA 1 9999 4 4 

4006 JARDINS DE LA FRATERNITAT 1 9999 4 4 

2010 C.  FRAY LUIS DE LEÓN 1 9999 4 4 

2070 PTGE.  FREDERIC MARÉS 1 9999 4 4 

2080 RONDA  FREDERIC MISTRAL 1 9999 3 3 

2090 C.  GALÍCIA 1 9999 5 5 

2095 C.  GARBÍ 1 9999 7 7 

2100 PTGE.  GARCIA I OLIVER 1 9999 4 4 

2120 C. DE LA GARROFEREDA 1 9999 5 5 

2130 C.  GARROTXA 1 9999 4 4 

1465 PL. DEL GAS 1 9999 2 2 

2140 C.  GATASSA 1 9999 3 3 

2150 AV.  GATASSA 1 50 2 2 

2150 AV.  GATASSA 51 63 2 2 

2150 AV.  GATASSA 64 93 2 2 

2150 AV.  GATASSA 94 9999 2 2 

2160 PL.  GATASSA 1 9999 4 4 

720 CAMÍ DE LA GEGANTA 1 9999 2 2 

2155 C.  GÈNERE DE PUNT 1 9999 5 5 

3530 MURALLA DELS GENOVESOS 1 9999 4 4 

2190 C.  GERMÀ DOROTEO 1 9999 3 3 

2200 C.  GERMÀ FRANCISCO 1 9999 4 4 

2210 C.  GERMÀ JOAQUIM 1 9999 6 6 

2220 C.  GERMANA VICENTA BERNY 1 9999 4 4 

2230 C.  GERMANS CASTAÑER 1 9999 4 4 

4005 C. DELS GERMANS MANUEL I 
FRANCESC FONTANALS 

1 9999 3 3 

2240 C.  GERMANS THOS I CODINA 1 28 4 4 

2240 C.  GERMANS THOS I CODINA 29 9999 4 4 

2250 C.  GIBRALTAR 1 9999 4 4 

2760 C. DE LA GINESTA 1 9999 6 6 

2260 C.  GIRONA 1 9999 4 4 

2270 C.  GOYA 1 43 4 4 

2270 C.  GOYA 44 56 4 4 

2270 C.  GOYA 57 9999 4 4 

2280 PL.  GRAN 1 9999 3 3 

2281 PL.  GRAN BRETANYA 1 9999 1 1 

2290 C.  GRANADA 1 9999 6 6 

2770 C. DE LA GRANJA 1 9999 4 4 

2300 PL.  GRANOLLERS 1 9999 2 2 

2310 C.  GRAVINA 1 9999 4 4 
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2315 C.  GREGAL 1 9999 7 7 

2320   GRUP DE LES SANTES 1 9999 4 4 

2330 C.  GUARANÍS 1 9999 4 4 

2340 C.  GUIFRÉ EL PELÓS 1 9999 4 4 

1511 PLAÇA. DE LA HAVANA 1 9999 4 4 

3901 PLAÇA D’ HELENA JUBANY 1 9999 5 5 

2345 C.  HÈL·LADE 1 9999 3 3 

2350 C.  HERNÁN CORTÉS 1 9999 4 4 

2360 C.  HERRERA 1 27 4 4 

2360 C.  HERRERA 28 56 4 4 

2360 C.  HERRERA 57 9999 4 4 

1821 PL. D' HONORAT VILAMANYA I 
SERRAT 

1 9999 4 4 

2390   HORTES CARRETERA DE 
BARCELONA 

1 9999 7 7 

911 ROTOND
A 

DE 
LES 

HORTES DEL CAMI RAL 1 9999 5 5 

2400 C. DE L' HOSPITAL 1 9999 4 4 

2410 C.  ICTÍNEO 1 9999 4 4 

2420 C.  IGNASI MAYOL 1 9999 4 4 

3762 PARC DE 
LES 

ILLES 1 9999 3 3 

2430 C.  ILURO 1 9999 4 4 

1280 C.  IMMACULADA 1 9999 6 6 

2440 C.  INDÚSTRIA 1 9999 4 4 

1842 C.  IRLANDA 1 9999 3 3 

2450 C.  ISAAC PERAL 1 9999 4 4 

2460 C.  ISABEL II 1 9999 4 4 

2091 PL. DE L’ ISIDRO TELLO HUÉLAMO 1 9999 5 5 

2470 PL.  ISLA CRISTINA 1 9999 2 2 

2480 PL.  ITÀLIA 1 9999 2 2 

267 C.  JARDINS DE JOSEP M 
ROVIRA-BRULL 

1 9999 5 5 

4123 C.  JARDINS DE L’ANTIC 
ESCORXADOR 

1 9999 4 4 

1987 C.  JARDINS DE LES VÍCTIMES DE 
LA BATALLA DE L’EBRE 

1 9999 7 7 

2482 C.  JAUME ARENAS 1 9999 4 4 

2485 C.  JAUME ARENES 1 9999 4 4 

490 C.  JAUME BALMES 1 9999 4 4 

3465 C.  JAUME COMAS 1 9999 3 3 

2490 C.  JAUME I 1 9999 4 4 

1240 C.  JAUME IBRAN 1 9999 4 4 

2500 PTGE.  JAUME II EL JUST 1 9999 4 4 

3560 C.  JAUME ISERN 1 9999 2 2 

2510 AV.  JAUME RECODER 1 9999 2 2 
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0913 C. DE JAUME VICENS VIVES 1 9999 5 5 

2515 C.  JERONI PUJADES 1 9999 3 3 

3457 PG.  JESÚS ILLA I PARÍS 1 9999 4 4 

1881 C. DE JOAN BALLESCÀ I PRAT 1 9999 7 7 

3970 C.  JOAN CARLES PANYÓ 1 9999 4 4 

2670 RONDA  JOAN D'ÀUSTRIA 1 9999 4 4 

2685 C.  JOAN FUSTER 1 9999 3 3 

2811 PLAÇA DE JOAN HERRERA 1 9999 1 1 

2690 C.  JOAN LARREA 1 9999 3 3 

2520 C.  JOAN MARAGALL 1 9999 4 4 

3980 C.  JOAN MIRÓ 1 9999 4 4 

2525 C.  JOAN OLIVER (PERE QUART) 1 9999 4 4 

2530 RONDA  JOAN PEIRÓ 1 9999 4 4 

3469 PTGE.  JOAN PRUNA 1 9999 3 3 

2535 C.  JOAN SALVAT PAPASSEIT 1 9999 3 3 

2540 C.  JOAN TUTÓ 1 9999 5 5 

2550 PL.  JOAN XXIII 1 9999 3 3 

2555 C.  JOANOT MARTORELL 1 9999 4 4 

2560 PL.  JOAQUIM BLUME 1 9999 4 4 

2565 C.  JOAQUIM CAPELL 1 9999 4 4 

3463 C.  JOAQUIM CASAS 1 9999 3 3 

5282 PL.  JOAQUIM GALÍ I VERGÉS, 
MESTRE 

1 9999 3 3 

2566 C.  JOAQUIM TORRES GARCÍA 1 9999 4 4 

2570 C.  JOCS OLÍMPICS 1 9999 4 4 

2580 C.  JORDI JOAN 1 9999 4 4 

2701 PL. DE JOSÉ LÓPEZ MIRAVETE 1 9999 4 4 

1045 C.  JOSEP ANSELM CLAVÉ 1 9999 4 4 

2590 C.  JOSEP CALVET 1 9999 5 5 

2600 C.  JOSEP CASTELLÀ 1 9999 4 4 

2610 C.  JOSEP FANECA 1 9999 4 4 

1986 PLAÇA DE JOSEP NOVELLAS 1 9999 5 5 

2625 C.  JOSEP M. DE SAGARRA 1 9999 4 4 

2380 C.  JOSEP M. PELLICER 1 24 4 4 

2380 C.  JOSEP M. PELLICER 25 27 4 4 

2380 C.  JOSEP M. PELLICER 28 9999 4 4 

467 JARDINS DE JOSEP M. ROVIRA-BRULL 1 9999 5 5 

2630 C.  JOSEP MONSERRAT 
CUADRADA 

1 9999 4 4 

2640 C.  JOSEP MÓRA I FONTANILS 1 9999 4 4 

251 PL. DE JOSEP MORGADES SOBREVIA 1 9999 4 4 

2645 C.  JOSEP PLA 1 9999 3 3 

2646 PTGE.  JOSEP PLA 1 9999 3 3 

3458 ESPLANA
DA 

DE JOSEP RENIU I CALVET 1 9999 4 4 
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2650 C.  JOSEP SABATER I SUST 1 9999 4 4 

2651 C.  JOSEP TRUETA 1 9999 4 4 

2660 C.  JOSEP VICENÇ FOIX 1 9999 3 3 

2680 C.  JUAN DE LA CIERVA 1 9999 4 4 

2700 C.  JUAN SEBASTIÁN ELCANO 1 9999 4 4 

3462 C.  JULIÀ GUAL 1 9999 3 3 

2855 PL.  LAIETANA 1 9999 3 3 

2850 C.  LAPIDARIO 1 9999 4 4 

6999 VIAL  LATERAL AUTOPISTA SUD  1 9999 7 7 

2860 C.  LEPANT 1 9999 4 4 

1370 C.  LES AGUDES 1 9999 4 4 

810 C.  LES CANTIGUES 1 9999 4 4 

2870 C.  LLAUDER 1 67 4 4 

2870 C.  LLAUDER 68 75 4 4 

2870 C.  LLAUDER 76 9999 4 4 

2771 PL. DE LLAVANERES 1 9999 4 4 

2875 C.  LLEBEIG 1 9999 7 7 

5265 TORREN
T 

DE LA LLEBRETA 1 9999 7 7 

2880 C.  LLEIDA 1 9999 6 6 

727 CAMÍ DE LLEVANT 1 9999 7 7 

2885 C.  LLEVANT 1 9999 7 7 

2780 C.  LLEVANTINA 1 9999 6 6 

2890 C.  LLORET DE MAR 1 9999 6 6 

2910 C.  LLUÍS EL PIETÓS 1 9999 4 4 

2922 PTGE  LLUIS GALLIFA 1 9999 4 4 

3471 PSS  LLUÍS GALLIFA 1 9999 4 4 

2915 C.  LLUÍS MILLET 1 9999 4 4 

2920 C.  LLUÍS MORET 1 9999 4 4 

4001 PL.  LLUÍS TERRICABRAS "TERRI" 1 9999 3 3 

2921 C.  LLUÍS VILADEVALL 1 9999 4 4 

2926 PTGE. DELS  LLUÏSOS 1 9999 4 4 

2925 C. DE LA LLUNA 1 9999 5 5 

5263 TORREN
T 

DEL LLUSCÀ     

278 C.  LOLA ANGLADA 1 9999 4 4 

10002 CAMI DE LORITA 1 9999 7 7 

2935 C.  LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4 

2940 PTGE.  LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4 

2950 C.  LUTHER KING 1 9999 4 4 

1847 C.  LUXEMBURG 1 9999 3 3 

2960 C.  MAGÍ RAVENTOS 1 9999 4 4 

2970 C.  MAJOR 1 9999 3 3 

2980 C.  MÀLAGA 1 9999 6 6 
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2990 C.  MALGRAT 1 9999 6 6 

2995 PG.  MALGRAT 1 9999 6 6 

3000 C.  MALLORCA 1 9999 4 4 

3010 C.  MALUQUER I VILADOT 1 9999 4 4 

2511 PL. DE MANUEL CUYÀS I DURÁN 1 9999 2 2 

10003 CAMÍ DE MANYANS 1 9999 7 7 

1470 C. DEL MAR 1 9999 4 4 

3832 PARC DE MAR 1 9999 4 4 

3030 C.  MARATHON 1 9999 4 4 

3040 C.  MARE ALFONSA CAVIN 1 9999 4 4 

3070 C.  MARE DE DÉU DE LA CISA 1 9999 4 4 

3100 C.  MARE DE DÉU DE LA SALUT 1 9999 6 6 

3060 C.  MARE DE DÉU DE 
L'ESPERANCA 

1 9999 4 4 

9011 PL.  MARE DE DÉU DE 
L'ESPERANÇA 

1 9999 4 4 

3120 C.  MARE DE DEU DE NÚRIA 22 9999 4 4 

3120 C.  MARE DE DÉU DE NÚRIA 1 18 4 4 

3120 C.  MARE DE DÉU DE NÚRIA 19 21 4 4 

3130 C.  MARE DE DÉU DEL 
CORREDOR 

1 9999 4 4 

5530 C.  MARE DE DÉU DEL PILAR 1 9999 6 6 

3140 C.  MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 1 9999 4 4 

3150 AV. DEL MARESME 1 141 4 4 

3150 AV. DEL MARESME 142 142 4 2 

3150 AV. DEL MARESME 143 9999 2 2 

3990 C.  MARIÀ ANDREU 1 9999 3 3 

3991 PL.  MARIA AURÈLIA CAMPMANY 1 9999 3 3 

3991 PL.  MARIA AURÈLIA CAPMANY     

3160 C.  MARIA AUXILIADORA 1 9999 4 4 

3467 C.  MARIÀ RIBAS 1 9999 4 4 

3830 PG.  MARINA 1 9999 4 4 

3170 PTGE.  MARINA DE LLEVANT (vid. 
3150) 

1 9999 2 2 

2361 PTGE. DE MARIONA GALINDO 1 9999 4 4 

90710 PG.  MARÍTIM 1 9999 4 4 

732 ROTOND
A 

DEL MAS COSTABELLA 1 9999 5 5 

3180 C.  MAS SANT JORDI 1 15 5 5 

3180 C.  MAS SANT JORDI 16 9999 5 5 

5905 PTGE.  MAS SANT JORDI 1 9999 5 5 

3190 C.  MASSEVÀ 1 9999 4 4 

3200 BDA. D'EN MASSOT 1 9999 4 4 

930 CTRA. DE MATA 1 44 4 4 

930 CTRA. DE MATA 45 76 4 3 
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930 CTRA. DE MATA 77 87 7 3 

930 CTRA. DE MATA 88 9999 7 5 

1420 C. DE MATA 1 9999 4 4 

1472 C.  MATAGALLS 1 9999 7 7 

1422 RONDA DE MATARÓ 1 9999 7 7 

3210 PTGE. D'EN MATAS 1 9999 5 5 

1680 C.  MATHEU 1 47 4 4 

1680 C.  MATHEU 48 55 4 3 

1680 C.  MATHEU 56 9999 3 3 

3218 PL.  MEDITERRÀNIA 1 9999 4 4 

3215 C.  MELCIOR DE PALAU 1 9999 4 4 

3220 C.  MELÉNDEZ VALDÉS 1 9999 4 4 

3230 C.  MÉNDEZ NÚÑEZ 1 9999 4 4 

3240 C.  MENÉNDEZ PIDAL 1 9999 4 4 

3243 PTGE.  MERCAT PETIT 1 9999 4 4 

3244 C.  MERCÈ RODOREDA 1 9999 4 4 

3245 C.  MESTRAL 1 9999 7 7 

3260 C.  MÈXIC 1 9999 3 3 

730 CAMÍ DEL MIG 1 35 2 2 

730 CAMÍ DEL MIG 36 9999 3 4 

3265 C.  MIGJORN 1 9999 7 7 

3280 C.  MILANS 1 9999 4 4 

3270 C.  MIQUEL ALBA 1 9999 4 4 

3290 PL.  MIQUEL BIADA 1 9999 2 2 

3300 C.  MIQUEL BIADA 1 48 2 2 

3300 C.  MIQUEL BIADA 49 71 2 2 

3300 C.  MIQUEL BIADA 72 9999 2 2 

2872 PL  MIQUEL MARTÍ I POL 1 9999 4 4 

1829  EL MIRADOR   4 4 

1474 C. DEL MIRADOR 1 9999 7 7 

1475 PTGE. DEL MIRADOR 1 9999 7 7 

1473 PL. DE MIRADOR PONENT 1 9999 7 7 

1750 PTGE.  MIRÓ 1 9999 4 4 

3310 C.  MISERICÒRDIA 1 9999 6 6 

3320 C. DE MITJA GALTA 1 9999 4 4 

3325 C.  MOIANÈS 1 9999 7 7 

3330 C. D'EN MOLES 1 9999 4 4 

3340 C. DEL MOLÍ DE DALT 1 9999 5 5 

3350 C. DEL MOLÍ DE VENT 1 9999 4 4 

3360 C. DEL MOLÍ DEL MIG 1 9999 4 4 

90312 AV. DEL MOLÍ DE LES MATEVES 1 9999 7 7 

1575 PL. DELS MOLINS 1 9999 4 4 

1580 PG. DELS MOLINS 1 11 4 4 

1580 PG. DELS MOLINS 12 16 4 4 
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1580 PG. DELS MOLINS 17 47 4 4 

1580 PG. DELS MOLINS 48 51 4 4 

1580 PG. DELS MOLINS 52 9999 5 5 

1390 C. DE 
LES 

MONGES 1 9999 4 4 

3370 C.  MONTALT 1 9999 4 4 

3380 C.  MONTCADA 1 9999 4 4 

2731 C.  MONTGAT 1 9999 6 6 

3385 PTGE.  MONTGRÍ 1 9999 4 4 

3390 C.  MONTJUÏC 1 9999 4 4 

1476 C.  MONTNEGRE 1 9999 7 7 

3400 C.  MONTSENY 1 9999 4 4 

3410 C.  MONTSERRAT 1 9999 2 2 

2631 PLAÇA  MONTSERRAT ROIG 1 9999 3 3 

3420 C.  MORATÍN 1 9999 4 4 

1330 PL. DE LA MORBERIA 1 9999 4 4 

3430 C.  MORETO 1 9999 4 4 

3440 C.  MOSSÈN ANDREU 1 9999 4 4 

4061 PL.  MOSSEN BISCUTER (JUAN 
LUIS GONZÁLEZ HARO) 

1 9999 4 4 

3450 PL.  MOSSÈN BLANCH 1 9999 4 4 

3460 RONDA  MOSSÈN JACINT VERDAGUER 1 9999 3 3 

3470 C.  MOSSÈN JAUME SALA 1 9999 3 3 

1828 PL.  MOSSÉN JOAN PAU PUJOL 1 9999 4 4 

1824 PG. DE MOSSÈN JOSEP DE 
PLANDOLIT I RIERA 

1 9999 4 4 

3480 C.  MOSSÈN MOLÉ 1 9999 4 4 

3490 C.  MOSSEN RAMON FORNELLS 1 9999 4 4 

1340 C.  MUNTANYA 1 9999 6 6 

3550 C.  MÚRCIA 1 9999 6 6 

3456 PL. DE LA  MUSICA 1 9999 4 4 

3570 C.  MUSICS CASSADÓ 1 9999 4 4 

937 CTRA.  NACIONAL II (vid. 1422) 1 9999 7 7 

3580 C.  NÀPOLS 1 9999 4 4 

3590 C.  NARCÍS MONTURIOL 1 9999 5 5 

3610 C.  NAUTILUS 1 9999 4 4 

3620 C.  NAVARRO 1 9999 4 4 

3645 C.  NEWTON 1 9999 4 4 

3630 C.  NICARAGUA 1 9999 5 5 

3640 C.  NICOLAU GUAÑABENS 1 9999 3 3 

3650 C.  NORD 1 9999 6 6 

3660 C.  NOU 1 9999 3 3 

3670 C.  NOU DE LA MERCÈ 1 9999 7 7 

3680 C.  NOU DE LES CAPUTXINES 1 9999 4 4 

3690 C.  NÚÑEZ DE BALBOA 1 9999 4 4 
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3710 PL.  OCCITÀNIA 1 9999 3 3 

3700 RONDA  O'DONNELL 1 9999 2 2 

3720 PTGE.  OLOT 1 9999 4 4 

3730 C.  ONOFRE ARNAU 1 9999 4 4 

3735 PL.  ONZE DE SETEMBRE 1 9999 4 4 

1927 PG. L' ORFEÓ MATARONÍ 1 9999 4 4 

3740 PTGE.  ÒRRIUS 1 9999 4 4 

1534 C. DE OSONA 1 9999 7 7 

621 C. DE L’  OVERLOCAIRE 1 9999 5 5 

781   P.P. HORTES DEL CAMÍ RAL     

3473 C.  P.P. PARC CENTRAL     

3745 C.  PABLO IGLESIAS 1 9999 5 5 

3750 C.  PABLO PICASSO 1 9999 2 2 

3760 C.  PACHECO 1 9999 4 4 

931 C.  DE LA  PAGESIA 1 9999 5 5 

3763 PARC DEL PAIS VALENCIÀ 1 9999 4 4 

1846 C.  PAÏSOS BAIXOS 1 9999 4 4 

1871 PTGE. DELS  PAÏSOS BÀLTICS 1 9999 7 7 

3761 RONDA DELS PAÏSOS CATALANS 1 9999 3 3 

1341 PLAÇA  DELS  PAÏSOS ESLAUS 1 9999 6 6 

1210 C.  PALAU 1 9999 3 3 

1250 PL. DEL PALAU 1 9999 4 4 

1251 PARC DEL PALAU 1 9999 4 4 

3765 C.  PALLARS 1 9999 7 7 

2790 C. DE LA PALMA 1 9999 4 4 

3770 C. D'EN PALMEROLA 1 9999 2 2 

3780 C.  PARAGUAY 1 9999 5 5 

1480 C. DEL PARC 1 9999 3 3 

1485 AV. DEL PARC FORESTAL 1 9999 7 7 

4172 C.  PARC DE CERDANYOLA 1 9999 3 3 

0141 C.   PARC DEL NORD 1 9999 4 4 

4002 C.  PARC DE ROCAFONDA 1 9999 3 3 

10007 C.  PARC  ROQUES ALBES  1 9999 3 3 

5907 C.  PARC TURÓ  CERDANYOLA 1 9999 5 5 

0942 C.  PARC DE VALLVERIC 1 9999 5 5 

3800 PTGE.  PARE JOSEP RIUS 1 9999 4 4 

3810 C.  PASADENA 1 9999 4 4 

1660 PTGE.  PASCUAL I VILA 1 9999 4 4 

3820 C.  PASCUAL MADOZ 1 9999 4 4 

1215 C. D'EN PASSET 1 9999 7 7 

1350 C. DE NA PAU 1 9999 4 4 

3840 C.  PAU CASALS 1 9999 4 4 

3845 PTGE.  PAU CLARIS 1 9999 4 4 

3468 C.  PEATONAL 2 P.P. PARC 1 9999   
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CENTRAL 

1852 C.  PEATONAL VERD P.P. VALLS     

3841 C. DE LA PEDRA DEL GALL 1 9999 4 4 

3851 PL. DE LA  PEDRA GENTIL 1 9999 6 6 

3850 C.  PEDRAFORCA 1 9999 4 4 

7762 PTGE.  PEDRAFORCA 1 9999 4 4 

1220 C. D'EN PEDRÓ 1 9999 4 4 

1221 PL. DE LA  PEIXATERIA 1 9999 1 1 

3860 C.  PENEDÈS 1 9999 4 4 

4004 PG. DE PEP MANTÉ 1 9999 3 3 

4122 PLAÇA  DE LA PEPA MACA (PEPETA 
AGRAMUNT I COSTA) 

1 9999 4 4 

3870 C.  PEPETA MOREU 1 9999 4 4 

3881 C.  PERE BOMBARDÓ 1 2 1 4 

3881 C.  PERE BOMBARDÓ 3 9999 4 4 

90313 JARDIN DE PERE CALDERS 1 9999 7 7 

3880 C.  PERE III EL CERIMONIÓS 1 9999 4 4 

3531 C. DE  PERE MÀRTIR VIADA 1 9999 4 4 

1230 PL. D'EN PERIC 1 9999 3 3 

1490 C. DEL PERICÓ 1 9999 7 7 

3900 AV.  PERÚ 1 9999 3 3 

3920 PL.  PICÓ I SINOL 1 9999 4 4 

3930 C.  PIETAT 1 9999 6 6 

3940 C.  PINEDA 1 9999 6 6 

1590 C. DELS PINS 1 9999 6 6 

3950 PL.  PINTOR CUSACHS 1 9999 3 3 

726 C. DE 
LES 

PIQUES 1 9999 7 7 

5283 TORREN
T 

DE 
LES 

PIQUES 1 9999 3 3 

3965 C.  PIRINEUS 1 9999 3 3 

4015 C.  PITÀGORES 1 9999 3 3 

4030 C.  PIZARRO 1 9999 4 4 

4040 PTGE.  PIZARRO 1 9999 4 4 

4060 C.  PLA DE BAGES 1 9999 4 4 

1495 C.  PLA DE FOGARS 1 9999 7 7 

2595 C.  PLA DEL CASTELL 1 9999 7 7 

3746 PTGE. DEL PLA D’EN MONER 1 9999 5 5 

4244   PLA PARCIAL EL RENGLE     

2800 C.  PLANA DE VIC 1 9999 4 4 

3831 PLATJA DE PONENT 1 9999 4 4 

90314 PASSEIG DE PONENT 1 9999 7 7 

4881   PLATJA DE SANT SIMÓ 1 9999 4 4 

709   PLATJA DEL CALLAO 1 9999 4 4 

941   PLATJA DEL VARADOR 1 9999 4 4 
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4065 C.  PLATÓ 1 9999 3 3 

4070 C.  POETA JOSEP PUNSOLA 1 9999 4 4 

5270 TORREN
T 

DE LA PÓLVORA 1 88 7 7 

5270 TORREN
T 

DE LA PÓLVORA 89 100 4 4 

5270 TORREN
T 

DE LA PÓLVORA 101 9999 4 4 

4080 C.  POMPEU FABRA 1 9999 3 3 

4090 C.  POMPEU SERRA 1 9999 4 4 

5264 TORREN
T 

DEL PONT DE LA VILA     

4095 AV. DEL PORT 1 9999 4 4 

4095 AVDA. DEL PORT 1 9999 4 4 

4100 C.  PORTAL DE VALLDEIX 1 9999 4 4 

4110 C.  PORTUGAL 1 9999 3 3 

1500 C. DEL POU 1 9999 6 6 

1510 C.  PRAT 1 9999 4 4 

4120 C.  PRAT DE LA RIBA 1 73 4 4 

4120 C.  PRAT DE LA RIBA 74 78 4 4 

4120 C.  PRAT DE LA RIBA 79 9999 4 4 

4125 TORREN
T 

D'EN PREGÀRIA 1 9999 3 3 

4130 C.  PREMIÀ 1 9999 5 5 

2900 AV.  PRESIDENT COMPANYS 1 9999 4 3 

4140 RONDA  PRESIDENT IRLA 1 9999 4 4 

2040 RONDA  PRESIDENT MACIÀ 1 9999 3 3 

1880 RONDA  PRESIDENT TARRADELLAS 1 9999 4 4 

3510 MURALLA DE LA PRESÓ 1 9999 3 3 

2170 RONDA  PRIM 1 9999 3 3 

4144 PL. DEL  PRIMER DE MAIG 1 9999 4 4 

4145 C.  PRIORAT 1 9999 7 7 

4150 C.  PROVENÇA 1 34 4 4 

4150 C.  PROVENÇA 35 9999 4 4 

4160 PL.  PUERTO RICO 1 9999 4 4 

4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 1 140 3 3 

4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 141 147 2 3 

4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 148 205 2 2 

4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 206 267 2 3 

4170 AV.  PUIG I CADAFALCH 268 9999 3 3 

4180 C.  PUIG I PIDEMUNT 1 9999 5 5 

4181 C.  PUIGMAL 1 9999 4 4 

4190 C.  PUJOL 1 9999 3 3 

4200 C.  QUERALBS 1 9999 4 4 

4210 C.  QUINTANA 1 9999 4 4 
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932 C. DELS RABASSAIRES 1 9999 5 5 

4215 C.  RACÓ DE SANT PERE (vid. 
3150) 

1 9999 2 2 

1839 PARC DE  RAFAEL ALBERTI 1 9999 4 4 

4220 PL.  RAFAEL CASANOVA 1 9999 4 4 

4000 RONDA  RAFAEL ESTRANY 1 9999 3 3 

780 CAMÍ  RAL 1 283 4 4 

780 CAMÍ  RAL 284 286 4 4 

780 CAMÍ  RAL 287 341 4 4 

780 CAMÍ  RAL 342 350 4 2 

780 CAMÍ  RAL 351 384 2 2 

780 CAMÍ  RAL 385 423 2 1 

780 CAMÍ  RAL 424 550 2 2 

780 CAMÍ  RAL 551 9999 3 4 

2810  LA RAMBLA 1 9999 1 1 

4230 PG.  RAMON BERENGUER III 1 9999 3 3 

4240 C.  RAMON LLULL 1 9999 4 4 

624 C. DE LA  REMALLAIRE 1 9999 5 5 

933 C. DELS  REMENCES 1 9999 5 5 

4245 PG. DEL RENGLE 1 9999 4 4 

4246 RTDA. DEL RENGLE 1 9999 4 4 

4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 1 11 5 5 

4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 12 33 5 4 

4250 C.  REPÚBLICA ARGENTINA 34 9999 4 4 

4251 C.  REPÚBLICA ARGENTINA     

4260 C.  REPÚBLICA DOMINICANA 1 9999 4 4 

625 C DE LA REPUNTADORA 1 9999 5 5 

622 C. DE LA RESSEGUIDORA 1 9999 5 5 

0733 PG. DE RIBALTA 1 9999 5 5 

2820  LA RIERA 1 48 1 1 

2820  LA RIERA 49 55 1 1 

2820  LA RIERA 56 108 1 1 

2820  LA RIERA 109 115 2 1 

2820  LA RIERA 116 9999 2 2 

1421   RIERA DE MATA     

4290  EL RIEROT 1 9999 4 4 

4291 C.  RIU CARDONER 1 9999 7 7 

1533 C. DEL RIPOLLES 1 9999 7 7 

5266 C. DEL RIU BESOS 1 9999 7 7 

4292 C.  RIU CONGOST 1 9999 7 7 

4293 C.  RIU EBRE 1 9999 7 7 

4294 C.  RIU FLUVIÀ 1 9999 7 7 

4295 C.  RIU FRANCOLÍ 1 9999 7 7 

4296 C.  RIU FRESER 1 9999 7 7 
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4297 C.  RIU LLOBREGAT 1 9999 7 7 

4298 C.  RIU MOGENT 1 9999 7 7 

4299 C.  RIU MUGA 1 9999 7 7 

4305 C.  RIU NOGUERA 1 9999 7 7 

4301 C.  RIU ONYAR 1 9999 7 7 

4302 C.  RIU SEGRE 1 9999 7 7 

4303 C.  RIU TER 1 9999 7 7 

4304 C.  RIU VALIRA 1 9999 7 7 

4300 RONDA  ROCA BLANCA 1 31 3 3 

4300 RONDA  ROCA BLANCA 32 9999 3 3 

4320 C.  ROCAFONDA 1 9999 4 4 

4330 PG.  ROCAFONDA 1 9999 4 4 

4331 PL. DE ROCAFONDA 1 9999 3 3 

3475 PL. DE LA RODA D'ANDALUSIA 1 9999 4 4 

4340 C.  ROGER DE FLOR 1 9999 4 4 

4350 C.  ROGER DE LLÚRIA 1 9999 4 4 

4360 C.  ROJAS 1 9999 4 4 

4370 C.  ROMA 1 9999 4 4 

4379 C.  ROMANÍ 1 9999 7 7 

1851 C.  ROMANIA 1 9999 4 4 

4389 PL.  ROSA SABATER 1 9999 4 4 

4390 C.  ROSA SENSAT 1 9999 4 4 

4400 C.  ROSSELLÓ 1 9999 3 3 

1520 PTGE. DEL SAC 1 9999 4 4 

4420 C.  S'AGARÓ 1 9999 5 5 

4430 C.  SAGRADA FAMÍLIA 1 9999 4 4 

4440 C.  SALESIANS 1 9999 4 4 

3466 C.  SALVADOR CRUXENT 1 9999 4 4 

4445 C.  SALVADOR ESPRIU 1 9999 4 4 

4450 C.  SALVADOR LLANAS 1 9999 4 4 

4460 C.  SANCHO PANZA 1 9999 5 5 

4470 C.  SANT AGUSTÍ 1 19 4 4 

4470 C.  SANT AGUSTÍ 20 26 4 4 

4470 C.  SANT AGUSTÍ 27 9999 4 4 

4480 C.  SANT ANTONI 1 9999 4 4 

4490 C.  SANT ANTONI MARIA CLARET 1 9999 4 4 

4500 C.  SANT BENET 1 9999 1 1 

4510 PTGE.  SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4 

4520 C.  SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4 

4530 C.  SANT BRU 1 9999 4 4 

740 CAMÍ DEL SANT CRIST 1 9999 5 5 

4540 C.  SANT CRISTÒFOR 1 9999 3 3 

4550 C.  SANT CUGAT 1 21 3 3 

4550 C.  SANT CUGAT 21 26 3 3 
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4550 C.  SANT CUGAT 26 54 3 3 

4550 C.  SANT CUGAT 55 61 3 4 

4550 C.  SANT CUGAT 62 9999 4 4 

4560 C.  SANT DANIEL 1 9999 4 4 

4570 C.  SANT DESIDERI 1 9999 4 4 

4580 C.  SANT DOMÈNEC 1 9999 6 6 

4590 C.  SANT DOMENICO SAVIO 1 9999 4 4 

4600 C.  SANT ELIES 1 9999 4 4 

4605 C.  SANT FELICIÀ (vid. 3150) 1 9999 2 2 

4610 C.  SANT FERRAN 1 9999 6 6 

4620 C.  SANT FRANCESC D'ASSÍS 1 9999 3 3 

4630 C.  SANT FRANCESC DE PAULA 1 9999 4 4 

4650 C.  SANT IGNASI DE LOIOLA 1 9999 4 4 

4660 C.  SANT ISIDOR 1 9999 4 4 

4670 C.  SANT JOAN 1 9999 4 4 

4671 PL. DE SANT JOAN 1 9999 4 4 

4680 C.  SANT JOAN BOSCO 1 9999 4 4 

4690 C.  SANT JOAQUIM 1 41 3 3 

4690 C.  SANT JOAQUIM 42 61 3 2 

4690 C.  SANT JOAQUIM 62 9999 3 3 

4700 C.  SANT JORDI 1 9999 4 4 

4710 C.  SANT JOSEP 1 9999 1 1 

4720 C.  SANT JOSEP DE CALASSANÇ 1 27 6 6 

4720 C.  SANT JOSEP DE CALASSANÇ 28 9999 5 5 

4730 C.  SANT JOSEP ORIOL 1 9999 4 4 

3540 MURALLA DE SANT LLORENÇ 1 9999 2 2 

4740 C.  SANT MARTÍ 1 9999 4 4 

719 CAMÍ DE SANT MARTÍ DE MATA     

4750 C.  SANT MIQUEL 1 9999 4 4 

5491 CAMÍ DE SANT MIQUEL DE MATA     

4760 RONDA  SANT OLEGUER 1 9999 4 4 

4780 C.  SANT PAU 1 9999 4 4 

4790 C.  SANT PELEGRÍ 1 9999 4 4 

4800 C.  SANT PERE 1 9999 4 4 

4810 C.  SANT PERE MÉS ALT 1 9999 4 4 

4820 C.  SANT POL 1 23 6 6 

4820 C.  SANT POL 24 9999 6 6 

4830 C.  SANT RAMON 1 9999 4 4 

4840 C.  SANT ROC 1 9999 4 4 

4850 C.  SANT SADURNÍ 1 9999 4 4 

4870 C.  SANT SEBASTIÀ 1 8 4 4 

4870 C.  SANT SEBASTIÀ 9 10 6 4 

4870 C.  SANT SEBASTIÀ 11 9999 6 6 

4880 C.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 
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4885 PL.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 

4890 C.  SANT VALENTÍ 1 9999 4 4 

440 BDA. DE SANTA ANNA 1 9999 2 2 

4900 PL.  SANTA ANNA 1 9999 1 1 

4910 C.  SANTA CATERINA 1 9999 6 6 

936 PTGE DE SANTA CECÍLIA 1 9999 5 5 

4920 C.  SANTA JULIANA 1 9999 4 4 

4930 PTGE.  SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6 

4940 C.  SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6 

4950 PTGE.  SANTA MAGDALENA 1 9999 4 4 

4960 C.  SANTA MARIA 1 9999 3 3 

4970 PL.  SANTA MARIA 1 9999 3 3 

4980 C.  SANTA MARTA 1 9999 4 4 

729 CAMÍ DE SANTA RITA 1 9999 7 7 

4990 C.  SANTA RITA 1 9999 4 4 

4990 C. DE  SANTA RITA 1 9999 4 4 

5000 C.  SANTA SEMPRONIANA 1 9999 4 4 

5010 C.  SANTA TERESA 1 9999 1 1 

5020 C.  SANTIAGO RUSIÑOL 1 9999 4 4 

1595 C. DELS SAUMELLS 1 9999 7 7 

5030 C.  SEGURA 1 9999 6 6 

1538 PL. DE  LA  SELVA 1 9999 7 7 

724 VIA  SÈRGIA 1 9999 5 5 

722 CAMÍ DE LA SERRA     

5040 C.  SERRA I MORET 1 9999 5 5 

5050 C.  SERRA I RÀFOLS 1 9999 5 5 

5060 C.  SEVILLA 1 9999 6 6 

5070 C.  SICÍLIA 1 9999 4 4 

5080 C.  SIETE PARTIDAS 1 9999 4 4 

5090 PTGE.  SISTERNES 1 9999 4 4 

4266 C.  SÒCRATES 1 9999 4 4 

1530 C. DEL SOL 1 9999 4 4 

4271 PLAÇA  DE LA SOLIDARITAT 1 9999 3 3 

5100 C.  SOLÍS 1 12 4 4 

5100 C.  SOLÍS 13 49 4 4 

5100 C.  SOLÍS 50 9999 4 4 

5105 C.  SOLSONÈS 1 9999 7 7 

5110 C.  SOR LUCIL·LA 1 9999 4 4 

5111 PP EL SORRALL 1 9999 4 4 

923 C. DEL SOT DE L’HOSPITAL 1 9999 7 7 

1841 C.  SUÈCIA 1 9999 4 4 

5120 C.  TARRAGONA 1 9999 4 4 

1030 C.  TÀRREGA 1 9999 5 5 

0916 PL. DEL TECNOCAMPUS 1 9999 5 5 
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5130 C.  TEIÀ 1 9999 6 6 

623 C. DE LA TEIXIDORA 1 9999 5 5 

993 PTGE. DELS TELERS 1 9999 4 4 

1535 C. DEL TENIS 1 9999 7 7 

1540 PTGE.  TER 1 9999 4 4 

1410 PL. DE 
LES 

TERESES 1 9999 1 1 

1415 C. DE LA TERRA 1 9999 5 5 

5140 C.  TERRASSA 1 9999 6 6 

5150 C.  TETUAN 1 9999 4 4 

3520 MURALL DEL TIGRE 1 9999 4 4 

5170 C.  TIMBALER DEL BRUC 1 9999 4 4 

5291 PL.  TIRANT LO BLANC 1 9999   

3500 MURALLA D'EN TITUS 1 9999 4 4 

5180 C.  TOBOSO 1 9999 5 5 

5190 C.  TOLEDO 1 9999 6 6 

5200 PTGE.  TOLEDO 1 9999 6 6 

5210 C.  TOLÓ 1 9999 4 4 

5220 PL.  TOMÀS RIBAS I JULIÀ 1 9999 3 3 

5230 C.  TOMÀS VIÑAS 1 9999 4 4 

912 C. DE TORDERA 1 9999 5 5 

5240 AV.  TORNER 1 9999 4 4 

4551 PL.  TORRE DEL COGOLL 1 9999 4 4 

5250 PTGE.  TORRE PALAUET 1 9999 3 3 

1770  EL TORRENT 1 9999 2 2 

5280 PTGE.  TORRENT DE LA PÓLVORA 1 9999 4 4 

5287   TORRENT FORCAT 1 9999 7 7 

5288   TORRENT VALLVERIC 1 9999 7 7 

2180 C.  TORRIJOS 1 48 4 4 

2180 C.  TORRIJOS 49 52 4 4 

2180 C.  TORRIJOS 53 9999 4 4 

2181 PTGE.  TORRIJOS 1 9999 4 4 

5300 C.  TOSSA 1 9999 6 6 

5305 C.  TRAMUNTANA 1 9999 7 7 

5310 C.  TRANSVERSAL 1 9999 6 6 

5320 C.  TRES ROQUES 1 9999 4 4 

5330 C.  TRES TOMBS 1 9999 4 4 

5340 C.  TRINITAT 1 9999 4 4 

        

613 PL.  TURÓ DE MATA 1 9999 4 4 

5349 PL.  TURÓ DE MATA 1 9999 4 4 

5350 C.  TURÓ DE MONTGAT 1 9999 4 4 

5360 C.  ÚMBRIA 1 9999 4 4 

2830 C.  UNIÓ 1 19 3 3 
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2830 C.  UNIÓ 20 59 4 4 

2830 C.  UNIÓ 60 9999 4 4 

5370   URB. CAN MARQUÈS 1 9999 6 6 

5380   URB. CAN QUIRZE 1 9999 6 6 

5390   URB. LA CORNISA 1 9999 6 6 

5400   URB. LA FORNENCA 1 9999 6 6 

5420   URB. SANT SALVADOR 1 9999 6 6 

5410   URB. SANTA MARIA DE 
CIRERA 

1 9999 6 6 

5430   URB. VILARDELL 1 9999 6 6 

5440 PTGE.  URGELL 1 9999 4 4 

5450 C.  URUGUAI 1 9999 4 4 

5460 C.  VALÈNCIA 1 9999 4 4 

728 CAMÍ DE VALLDEIX 1 9999 7 7 

935 CTRA. DE VALLDEIX 1 9999 7 7 

1550 C.  VALLÈS 1 9999 4 4 

1537 C. DEL VALLESPIR 1 9999 7 7 

5465 C.  VALLGIRÓ 1 9999 7 7 

10006 TORREN
T 

DE VALLGIRÓ 1 9999 7 7 

5285 TORREN
T 

DE 
LES 

VALLS 1 9999 7 7 

5289 TORREN
T 

DE VALLVERDERA     

934 C. DE VALLVERICH 1 9999 5 5 

5466 C.  VAPOR GORDILS 1 9999 5 5 

938 CTRA.  VARIANT N-II (vid. 1422)     

5470   VEÏNAT DE CERDANYOLA 1 9999 7 7 

5480   VEÏNAT DE CIRERA 1 9999 7 7 

5490   VEÏNAT DE MATA 1 9999 7 7 

5500   VEÏNAT DE VALLDEIX 1 9999 7 7 

5510 C.  VELÁZQUEZ 1 24 4 4 

5510 C.  VELÁZQUEZ 25 29 4 4 

5510 C.  VELÁZQUEZ 30 9999 4 4 

5520 AV.  VELÒDROM 1 28 4 4 

5520 AV.  VELÒDROM 29 9999 4 4 

991 PLAÇA DE  VENTURA AMETLLER 1 9999 4 4 

1781 PLAÇA  DEL  VERDET 1 9999 4 4 

939 PL. DE LA  VEREMA 1 9999 5 5 

3050 C.  VERGE DE GUADALUPE 1 9999 6 6 

3080 C.  VERGE DE LA FUENSANTA 1 9999 4 4 

3090 C.  VERGE DE LA PALOMA 1 9999 4 4 

3110 C.  VERGE DE LAS MARAVILLAS 1 9999 4 4 

1551 PL. DE  VICENÇ FONT SASTRE 1 9999 4 4 

4010 C.  VICENÇ PUIG 1 9999 5 5 
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5286 TORREN
T 

DELS VIDALS 1 9999 7 7 

2835 C.  VILASSAR 1 9999 5 5 

2840 C. DE LA VINYA 1 9999 6 6 

790 CAMÍNET DE 
LES 

VINYES 1 9999 3 3 

792 CAMÍ DE 
LES 

VINYES D'EN SUMELLS 1 9999 7 7 

5550 C.  VISTA ALEGRE 1 9999 6 6 

5555 PL.  VISTA ALEGRE 1 9999 5 5 

5560 C.  VITÒRIA 1 9999 4 4 

1132 PL. DEL VOLUNTARIAT 1 9999 4 4 

5565 C.  XALOC 1 9999 7 7 

1236 C. D'EN XAMMAR 1 9999 3 3 

5566 PL.  XERELLA     

5556 PL. DE XERELLA 1 9999 4 4 

5570 PL.  XICA 1 9999 3 3 

943 PL. DEL  XIPRERER 1 9999 7 7 
 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i  corresponent al membre del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   
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6  - APROVACIÓ  DEFINITIVA DE  LES  MODIFICACIONS DE 

LES TARIFES PER A L'EXERCICI 2014. 
 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 
“ANTECEDENTS 
 
El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2013,   va acordar, 
entre d’altres coses, l’aprovació provisional de les tarifes per a l’exercici  2014, i 
acordà obrir un termini d’exposició pública de l’expedient perquè tothom que hi 
tingués algun interès pogués presentar al·legacions. El termini d’exposició al públic ha 
estat de trenta dies, i s’inicià  al dia següent de la publicació de l’anunci al BOP. 
L’anunci de l’exposició pública es publicà al BOP i a LA VANGUARDIA del dia 4 de 
novembre de 2013,   per la qual cosa l’exposició al públic al taulell d’anuncis i al propi 
Servei d’Ingressos s’inicià el dia 5 de novembre i ha finalitzat  el dia 10 de desembre 
de 2013. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels Grups Municipals. 
També els diferents Serveis Municipals han fet algun aclariment i han rectificat algun 
error material, sense modificar en pitjor per a la ciutadania, cap dels canvis proposats.  
 
Les al·legacions presentades pels Grups Municipals i les modificacions i rectificacions 
proposades pels diferents serveis municipals estan detallades en el QUADRE 
D’AL·LEGACIONS que s’adjunta a la present proposta. En aquest QUADRE 
D’AL·LEGACIONS hi queden reflectits els comentaris que determinen l’estimació o la 
desestimació de cadascuna d’elles. 
 
Correspon ara aprovar definitivament les modificacions a les ordenances reguladores 
de les taxes i preus públics que ja es van aprovar de manera provisional, junt amb els 
canvis que s’han produït amb motiu de les al·legacions, els  quals estan detallats en 
el QUADRE D’AL·LEGACIONS, assenyalant el següent:  
 
- Pel que fa a les  Tarifes servei de transport urbà de viatgers de Mataró, cal 
assenyalar que durant l’exercici 2009, ja varem convergir plenament amb el Sistema 
Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la convergència 
pròpiament dita de les tarifes i per tant, el seu import serà el que fixi pel 2014 aquest 
organisme. Quant a la tarifa del bitllet senzill, es manté la quantitat vigent d’ 1,70 
euros. 
 
També s’ha incorporat un paràgraf relatiu a què el títol de carnet blau donarà dret al 
títol anual de transport gratuït de viatges, anomenat T blava (o similar) que 
comportarà la bonificació del 100% del cost del servei de transport urbà de viatges i 
sense cap cost per a la seva expedició, així com també el títol de passi 
d’acompanyant en les mateixes condicions. 
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- En relació amb les tarifes de la zona esportiva El Sorrall, a proposta del 
concessionari s’incrementen de forma general totes les tarifes amb l’ 1,8% , 
s’incorpora una quota d’abonament familiar de 99,00 euros, així com es posa el 
servei esportiu escolar de Mataró dintre dels cursets de natació escolar. En darrer 
terme, es preveu una bonificació de fins el 100% sobre la matrícula i/o quota mensual 
en les campanyes de captació de noves persones usuàries. 
 
- Per últim, pel que fa a les tarifes del servei d’auto-taxis, en termes generals es 
mantenen els imports de l’any 2013. Es canvia la denominació de les tarifes, de 
manera que la 1 passa a ser la diürna i la 2 es converteix en la nocturna. Es crea la 
tarifa 3, relativa a les nits especials. Quant a la tarifa diürna i a la nocturna, es 
redueixen els metres i els segons del primer salt. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, disposa en els seus articles 297 i següents que en la 
reglamentació del servei públic que s’ofereix s’han de preveure els mecanismes de 
cobertura i a l’establir les tarifes s’ha de respectar la regla de la Unió Europea que 
prohibeix l’establiment d’aquestes quan no són equitatives. 
 
Les tarifes han d’ésser suficients per a l’autofinançament dels servei i correspon al ple 
de l’entitat local aprovar definitivament la creació i la modificació de les tarifes dels 
serveis de la seva competència.  
 
La competència per l’aprovació de les tarifes proposades pels concessionaris dels 
serveis, és del ple de la Corporació.   
 
 
Per tot això el sotasignant proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS : 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades pels grups municipals  CUP,  PSC, 
PP i PxC,  i pels serveis municipals en els termes que s’expressen en el QUADRE 
D’AL·LEGACIONS, el qual s’incorpora a la present proposta i  es dóna per reproduït.   
 
Segon.-  Aprovar definitivament  per a l'exercici 2014, les tarifes que es detallen a 
l’annex 5, el qual  acompanya aquest expedient. Aquestes tarifes són les següents:  
 

- 5.4  Tarifes servei de transport urbà de viatgers. 
- 5.5  Tarifes zona esportiva El Sorrall. 
- 5.6  Tarifes servei autotaxis de Mataró.  

 
Tercer.- Publicar aquesta aprovació definitiva de les tarifes per l’exercici 2014 al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona, assenyalant que contra aquesta 
aprovació  es  podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia 
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següent al de publicació d’aquest anunci al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona.” 
 

 
ANNEX  5.- TARIFES  
 

5.4 . TARIFES SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ  

1. Durant l’exercici 2009, Mataró va convergir plenament amb el Sistema Tarifari Integrat de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la convergència pròpiament dita de les tarifes. 
La tarifa del bitllet senzill no es modifica. 

Així doncs, el text que constarà publicat serà el següent:   

“PRIMER: Les tarifes dels títols de pagament seran les aprovades dins el Sistema Tarifari 
Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità i la dispensa del Bitllet Senzill tindrà un import 
de  1,70 €.   

SEGON: Malgrat l’anterior, en campanyes de promoció o altres, l’operador podrà emetre 
qualsevol altre títol de pagament però sempre d’acord amb els preus de referència de la 
targeta T-10 d’una zona aprovada per l’Autoritat del Transport Metropolità.”  

Nota Informativa:  Per a aquest exercici 2014,  es consignarà l’import de les  tarifes un cop 
hagin estat aprovades per  l’ATM.  

Per a aquest exercici 2014, les tarifes que han estat aprovades per l’ATM s’han publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) Núm. ---- del dia ---- de desembre de 
2013.. 

2. S’incorpora un apartat TERCER amb el següent redactat: 

“ El títol de carnet blau donarà dret al títol anual de transport gratuït de viatges, anomenat T 
blava (o similar) que comportarà la bonificació del 100% del cost del servei de transport urbà 
de viatges i sense cap cost per a la seva expedició, així com també el títol de passi 
d’acompanyant en les mateixes condicions .” 

 

 
5.5 TARIFES ZONA EXPORTIVA EL SORRALL  
 
A proposta del concessionari s’incrementen de forma general totes les tarifes amb l’ 1,8% , 
s’incorpora una quota d’abonament familiar de 99,00 euros, així com es posa el servei 
esportiu escolar de Mataró dintre dels cursets de natació escolar. En darrer terme, es preveu 
una bonificació de fins el 100% sobre la matrícula i/o quota mensual en les campanyes de 
captació de noves persones usuàries. 
 
El redactat íntegre de la tarifa quedarà així: 
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 euros 

Quota abonament 
Quota inscripció adult 68,55 € 

Quota inscripció familiar 59,91 € 

Quota inscripció infantil 54,74 € 

Quota abonament general 53,09 € 

Quota abonament matí 42,64 € 

Quota 3r. Familiar <25 anys 41,98 € 

Quota abonament infantil < 16 anys 39,98 € 

Quota carnet blau 37,10 € 

Quota familiar 99,00 €  

Quota Vall Nit 25,40 € 

Quota Vall Migdia 35,58 € 

 

Entrada puntual centre de fitness + llac 
Entrada puntual adult 14,51 € 

Entrada puntual infantil (<16 anys) 8,14 € 

Entrada puntual carnet blau 6,11 € 

 

Entrades llac exterior no abonats 
Bonus 10 adult > 16 anys  59,68 € 

Abonament temporada > 16 anys 119,71 € 

Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys)   41,98 € 

Abonament temporada (de 6 a 16 anys) 83,84 € 

Bonus 10  carnet blau  41,98 € 

Abonament temporada carnet blau 83,84 € 

Assegurança us puntual (0 a 5 anys) (llac exterior) 3,52 € 

Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac exterior) 9,75 € 

 

Cursets de natació escolar 
Natació per escolars totes les escoles Esports 

Natació per a escoles bressol Esports 

 

Cursets de natació per a infants (extraescolar i de forma particular) preus 
mensuals. 

Nadons 1 sessió setmanal  27,16 € 

Iniciació d'1 a 3 anys (1 sessió setmanal) 26,46 € 

Iniciació de 3 a 12 anys (2 sessions/set.)  38,92 € 

Perf. Infants a partir de 7 anys (1Ses./set.) 19,52 € 

Perf. Infants fins a 7 anys (2Ses./set.) 38,92 € 

Curset natació intensiu 77,73 € 
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Cursets de natació per a adults. Preus trimestrals 
Adults de + de 16 anys (2 sessions/setmana) 159,69 € 

Gent Gran + carnet blau (2 sessions/setmana) 126,11 € 

 

Preus de lloguer per hores 
Carrer de 25 m. 23,52 € 

Espai de 12,5 x 25 m. 44,68 € 

Partit waterpolo competició 245,04 € 

Competició 5 hores 610,85 € 

Competició + de 5 hores 1.126,89 € 

 

Serveis personalitzats 
ATP (Assessorament Tècnic Personalitzat) 10,00 € 

 

Gimnàstica terapèutica. Preus mensuals 52,33 € 

 

La persona abonada tindrà un 40% de descompte sobre el preu de cursets. 

 

S’establirà una bonificació de fins el 100% sobre la matrícula i/o quota mensual en 
les campanyes de captació de noves persones usuàries 
 
 
 

5.6 TARIFES SERVEI AUTO-TAXIS DE MATARÓ 

Modificació segons proposta del servei. La tarifa 1 passa a anomenar-se tarifa diürna, mentre 
que la 2 passa a anomenar-se nocturna. Es crea la tarifa 3, corresponent a l’aplicació del 
suplement de les nits especials (23 de juny, 27 de juliol, 24 i 31 de desembre). Es mantenen 
les tarifes de l’any passat a proposta del sindicat majoritari. S’incrementen les tarifes per 
metres d’acord amb el quadre següent:   
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(*)    Tarifa 1 (diürna):  Metres primer salt:  1.750 metres  ; Segons primer salt: 341 segons 
 
(**)  Tarifes 2 (nocturna)  i 3 (nits especials): Metres primer salt:  1.750 metres  ; Segons 
primer salt: 351 segons 
 
Tarifa 1 (diürna): feiners de 7 a 20 hores 
 
 Tarifa 2 (nocturna): feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges, festius i els dies del 25 al 
29 de juliol. 
 
 Tarifa 3: nits especials: 
* Des de les 22 h del 23/06 fins les 8 h del 24/06 (Nit de Sant Joan) 
* Des de les 22 h del 27/07 fins les 8 h del 28/07 (Nit de les Santes) 
* Des de les 22 h del 24/12 fins les 8 h del 25/12 (Nit de Nadal) 
* Des de les 22 h del 31/12 fins les 8 h del 01/01 (Nit de Cap d’Any) 
 
El suplement de sol·licitud telefònica de recollida a domicili, no és aplicable als serveis 
sol·licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement. 
 
Suplement per Servei a les urbanitzacions Can Quirze, Vallveric, La Fornenca, Can Marquès, 
Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, La Cornisa i el sector Riera de Mata situat 
a partir del  PK 648 de la carretera N-II i fins el final del terme municipal de Mataró. 
 
Suplement per animals domèstics (queda a criteri del taxista l’acceptar dur animals). 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

 
 

Baixada de bandera (*) 4,10 €        

Quilòmetre recorregut 1,14 €        

Hora d'espera 21,05 €      

Baixada de bandera (**) 5,10 €        

Quilòmetre recorregut 1,19 €        

Hora d'espera 21,35 €      

Baixada de bandera (**) 8,20 €        

Quilòmetre recorregut 1,19 €        

Hora d'espera 21,35 €      

Avís telefònic 1,40 €        

Servei urbanitzacions 2,40 €        

Maletes o paquets 55x35x35 1,50 €        

Animals domèstics 1,75 €        

T1 
diürna 

T2 
nocturna

T3 
nits especials
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Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).  

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i  corresponent al membre del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa.   

 

 

7  - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES PER A LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI I 

LA TAXA DE LA BROSSA DOMICILIÀRIA PER RAONS SOCIALS 

PER A L’EXERCICI 2014. 

 

El senyor Ramon Reixach, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent : 

 

“En data 30 d’octubre de 2013, el Ple municipal va aprovar provisionalment següents 
les bases per a la concessió de subvencions: 
 
- Bases per a la concessió de subvencions a famílies monoparentals per a 
pagar l’Impost sobre els béns immobles (IBI). 
 
- Bases per a la concessió de subvencions a persones pensionistes, jubilades i 
en atur forçós per a pagar l’Impost sobre els béns immobles (IBI). 
 
- Bases per a la concessió de subvencions a persones titulars del carnet blau o 
persones pensionistes, jubilades o en atur forçós amb escassos recursos econòmics 
per a pagar la taxa de la recollida, tractament i eliminació de la brossa domiciliària. 

 
En data 4 de novembre de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’anunci d’exposició pública d’aquestes bases, concedint a les persones 
interessades un termini de 30 dies per a formular les al·legacions escaient. 
 
Dintre d’aquest termini, s’han presentat les següents al·legacions 
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- Per part del grup municipal Plataforma per Catalunya (PxC) es proposa que en les 
tres bases de subvencions citades s’estableixi com a requisit la tinença de la 
nacionalitat espanyola. 
 
Aquesta al·legació no pot ser estimada, ja que no hi ha cap cobertura legal que 
justifiqui aquest tracte diferent per raó de tenir una nacionalitat diferent de 
l’espanyola. Conseqüentment, escau desestimar aquesta al·legació.      
 
- Per part de la Candidatura Popular (CUP) es sol·licita, respecte la 
subvencions per raons socials, ampliar-les a contribuents que malgrat no estan a 
l’atur els seus ingressos no superen el mateix llindar econòmic que el previst a la 
subvenció.  
 
Aquesta al·legació no es s’accepta. Es manté que les persones beneficiàries 
d’aquesta subvenció han d’estar  a l’atur o ser pensionistes (igual que els titulars de 
carnet blau), per bé que s’amplia en el sentit que els ingressos de la resta dels 
membres de la unitat familiar no necessàriament han de ser per pensions o 
prestacions d’atur. 
 
Per una altra banda, els serveis municipals han detectat alguns errors en el redactat, 
així com la necessitat d’introduir-hi aclariments relatius a la tramitació. Per tant es 
proposa introduir aquests aspectes en el nou redactat. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar, vistes les bases aprovades provisionalment, els 
articles 73.10 del Reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases de règim local; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions  i l’article 162 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció, si s’escau, dels següents A C O R D S : 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades en el sentit que s’ha expressat en la 
part expositiva. 
 
Segon.-. Incloure en el redactat definitiu les correccions i aclariments proposats pels 
serveis tècnics municipals. 
 
Tercer.- Aprovar de manera definitiva les bases per a la concessió de subvencions a 
famílies monoparentals per a pagar l’Impost sobre els béns immobles (IBI); les bases 
per a la concessió de subvencions a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós 
per a pagar l’Impost sobre els béns immobles (IBI); i les bases per a la concessió de 
subvencions a persones titulars del carnet blau o persones pensionistes, jubilades o 
en atur forçós amb escassos recursos econòmics per a pagar la taxa de la recollida, 
tractament i eliminació de la brossa domiciliària. 
 
Quart.- Donar publicitat a les següents bases i procedir a la seva convocatòria 
pública. 
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Cinquè.- Autoritzar l’alcalde per a realitzar les esmenes i correccions per a 
l’aclariment de les presents bases, quan sigui necessari, així com per a prorrogar el 
termini de les convocatòries.” 
 
 
 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT 
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A 
AQUELLES PERSONES QUE SIGUIN TITULARS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL 
 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família 
monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns 
immobles corresponent al seu habitatge habitual. 
 
 
Segona.- Finalitat 
 
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les persones 
titulars de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a 
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als subjectes passius 
propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa. 
 
 
Tercera.- Règim jurídic 
 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu. 
 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el 
de concurrència pública no competitiva. 
 
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la 
normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Mataró i la restant 
normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
 
Quarta.- Persones destinatàries 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental que siguin 
subjectes passius de l’impost sobre els béns immobles corresponent al seu domicili habitual. 
 
Cinquena.- Conceptes 
 
Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà: 
 
1. Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa 
vigent en la data de la convocatòria de la subvenció. 
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2. Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha 
reconegut la condició de família monoparental. 
 
3. Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el 
moment de meritar-se la quota subvencionada. 
 
 
Sisena.- Condicions i documentació 
 
1.  
a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la 
quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener. 
 
b) Estar empadronat/da al municipi de Mataró en la data de meritació de la quota 
subvencionada. 
 
c) Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual, en la 
data de meritació de la quota subvencionada. 
 
d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta 
d’administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació d’una declaració responsable 
substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència 
Tributària i amb la Seguretat Social (article 24è.4t del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions). 
 
e) límit de renda:  La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les 
persones físiques dels membres de la família monoparental, no podrà superar les següents 
quanties:  
 

Núm. FILLS LÍMIT IMPOSABLE 
         1        SMI* x 1,5 
         2        SMI x 3 

 
 
(* Salari Mínim Interprofessional) 
 
2. 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació o subvenció mitjançant instància a la 
que acompanyaran la següent documentació: 
 
- Fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental. 
 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la mateixa 
finca. 
 
- Acreditació dels ingressos, amb fotocòpia de la declaració de renda de tots els membres de 
la família monoparental, llevat que a la convocatòria es substitueixi aquest requisit pel de 
l’autorització per consultar les dades directament per l’Ajuntament. 
 
3. 
La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni 
l’aparcament ni el traster en propietat. 

 
4. 
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L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
Setena.- Quantia de la subvenció 
 
La quantia de la subvenció serà com a màxim del 50% del rebut de l’IBI 2014. Aquest import 
es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se 
superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta subvenció. 
Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones 
beneficiàries d’aquesta subvenció.   
 
 
Vuitena.- Sol·licituds i termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública  que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. En les sol·licituds haurà de constar: 
 
 
 
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
 
b) Petició concreta de la subvenció. 
 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
 
d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en cas 
que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta acreditativa 
de la discapacitat. 
 
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
 
f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons 
model establert a tal efecte. 
 
h) Data i signatura de la persona sol·licitant. 
 
4. La documentació podrà ser substituïda per una autorització específica de l'interessat  a 
favor de l’Ajuntament per consultar la informació dels registres públics de les administracions 
corresponents, si així es disposa en el seu moment en la convocatòria. Tan mateix també es 
podrà requerir les declaració responsable de la persona sol·licitant. 
 
5. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 
subvenció. 
 
6. El període de sol·licitud serà des de la data d’inici del període voluntari de pagament fins un 
mes posterior a la data de finalització d’aquest període.  
 
7. El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte 
de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s’ha 



 129

efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció. Cas que el cobrament  estigui 
domiciliat, podrà ser objecte de compensació amb el tercer termini. A aquests efectes amb la 
presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant autoritzarà l’Ajuntament a efectuar la referida 
compensació.  
 
 
Novena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, 
que emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la 
Comissió creada a tal efecte i composta pels següents membres: la Cap del Servei 
d’Ingressos, el cap de la Secció de la Gestió Tributària, i la cap del Servei de Benestar Social. 
  
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
 
 
 
 
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un 
mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
 
Desena.- Incompatibilitats 
 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de família 
nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la quota 
d’aquest impost, es puguin reconèixer. 
 
 
Onzena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost 
municipal vigent en  funció de la dotació. 
 
Dotzena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte 
de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s’ha 
efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció. Cas que el cobrament  estigui 
domiciliat, podrà ser objecte de compensació amb el tercer termini. A aquests efectes amb la 
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presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant autoritzarà l’Ajuntament a efectuar la referida 
compensació.  
 
Tretzena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
 
Catorzena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 
Quinzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal 
(www.mataro.cat)  
 
 
Setzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 
 

 

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA TAXA DE LA RECOLLIDA, 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE LA BROSSA DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS 
URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS INSERVIBLES PER A L’EXERCICI  2014. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIMERA. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de la taxa de la recollida, tractament i eliminació de la brossa 
domiciliària a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques que es 
determinin en aquestes bases. 
 
 
SEGONA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES  
 
Podran ser beneficiàries de la subvenció de la taxa de la recollida, tractament i eliminació de 
la brossa domiciliària les que constin com a contribuents o estiguin obligats al seu pagament 
l’any en el qual es sol·liciti per l’habitatge que constitueixi la residència habitual, que haurà de 
coincidir amb la del padró d’habitants, i que es trobin en qualsevol dels supòsits regulats en 
els següents apartats: 
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2.1. Les persones físiques pensionistes, jubilats i persones en atur forçós amb escassos 
recursos econòmics que reuneixin totes i cadascuna de les condicions següents: 
 
a) Estar empadronat/da l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció i al municipi amb una 

antiguitat mínima de dos anys  consecutius, a comptar de la data d’aprovació d’aquestes 
bases. 

 
b) Que el total dels ingressos de l’exercici de les persones que viuen en el domicili, prenent 

com a índex de referència el salari mínim interprofessional (SMI) sigui inferior o igual als 
següents trams en funció del nombre de membres que estiguin empadronats al mateix 
domicili:  

 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) 
1 SMI  2014 (x 14 pagues mensuals) 
2 Increment 30% SMI 
3 Increment 30% de l’anterior tram 
4 Increment 30% de l’anterior tram 
5 o més Increment 30% de l’anterior tram 
En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat 
superior al 33% 

S’aplicarà el tram immediatament superior 
al previst en la present taula 

 
En supòsits de divorci, separació legal o de fet, se sumarà com a renda  la contribució 
econòmica de la persona que no convisqui amb el sol·licitant. 

 
c) No constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de 

cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, excepte com a màxim per una plaça 
d’aparcament i/o traster en aquesta ciutat. 

 
d) Que el nombre de vehicles de tracció mecànica del contribuent i les persones que 

convisquin amb ell, sigui com a màxim d’un vehicle.  
 
e) Estar al corrent, tant la persona sol·licitant, com les persones que segons el padró 

d’habitants hi convisquin, de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i la 
Seguretat Social.  

 
f) No trobar-se en cap situació que impedeixi obtenir la condició de beneficiari de 

subvencions públiques previstes en la normativa vigent. 
 
2.2. Totes les persones que disposin del títol de carnet blau vinculat a la taxa de la recollida, 
tractament i eliminació de la brossa domiciliària, d’acord amb les dades que consten als arxius 
municipals, resultaran beneficiàries de la subvenció objecte d’aquestes bases.  
 
 
TERCERA. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
 
Les persones que compleixin els requisits de l’apartat 2.1. que vulguin acollir-se a la 
subvenció regulada en aquestes bases, hauran presentar una sol·licitud segons model 
normalitzat, a la qual hauran d’adjuntar la següent documentació:  
 
a) Fotocòpia compulsada del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat 

empadronades en l’habitatge. 
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b) Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades en 
l’habitatge: certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos.  

 
- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 

prestació d’atur, amb indicació, si és el cas,  de l’import.  En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 

 
- En cas de persones que cobrin la prestació de viduïtat i que tinguin menys de 65 anys, 

hauran d’aportar a més, un certificat de vida laboral.   
 
- En cas de persones amb invalidesa total o parcial, incapacitat laboral transitòria (ILT) o 

disminució, a més dels justificants d’ingressos, informe de vida laboral.  
 
- En tots els casos d’invalidesa, incapacitat o disminució, acreditació del reconeixement del 

grau de discapacitat.  
 
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 

 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 

darreres nòmines i còpia del contracte de treball. 
 
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
 
c) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat el sol·licitant i les 

persones que convisquin amb ell.  
 
d) En el supòsit d’abonament per repercussió legal: còpia del contracte de lloguer i dels 

rebuts que n’acreditin l’abonament per repercussió. 
 
e) Documentació acreditativa dels vehicles que tingui en propietat el sol·licitant i les 

persones que convisquin amb ell.  
 
f) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que tant el 

sol·licitant com les persones que convisquin amb ell (d’acord amb les dades que consten 
al padró d’habitants):  

 
- no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari d’una 

subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
- que  es troben al corrent de les seves obligacions tributàries vers la Seguretat Social i  

l’Agència Tributària.  
 
L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, de  vehicles, econòmiques i de padró declarades, així 
com del compliment de la resta de requisits que exigeixen les presents bases per tenir dret a 
la subvenció.  
 
A tals efectes amb la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant i les persones que 
segons el padró municipal convisquin amb ell, autoritzaran l’Ajuntament a dur les actuacions, 
consultes i comprovacions que resultin necessàries davant de l’Agència Tributària, la 
Seguretat Social, la Direcció General del Cadastre Immobiliari i la Direcció General de Trànsit 
així com aquells organismes oficials corresponents als efectes de la citada comprovació. 
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La citada autorització la realitzaràn els interessats acceptant la clàusula prevista en el 
formulari de sol·licitud,  especificarà les dades, l’ens emissor i abast de l’autorització.  
 
En la mesura que l’Ajuntament disposi del sistema telemàtic d’interconnexió amb les altres 
administracions per obtenir la informació necessària que acrediti el compliment dels requisits 
per parts dels interessats, juntament amb l’autorització dels mateixos per l’accés a la 
informació, i la informació que es pugui obtenir sigui suficient, no caldrà que els interessats 
aportin la documentació prevista en la present Base.  
 
 
QUARTA. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar des del 1 de gener fins el 31 de 
maig de 2014, ambdós inclosos, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol de les 
formes previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s'advertirà que la no 
complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena acceptació 
d’aquestes bases. 
 
 
CINQUENA. VALORACIÓ  DE LES SOL·LICITUDS 
 
La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, que 
emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la 
Comissió creada a tal efecte i composta pels següents membres: la Cap del Servei 
d’Ingressos, el cap de la Secció de la Gestió Tributària, i la cap del Servei de Benestar Social. 
  
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
 
SISENA. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS 
 
La quantia de les subvencions regulades en aquestes bases no podrà ultrapassar el 100% de 
la quota íntegra o líquida anual de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de brossa 
domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles de l’immoble pel 
qual se sol·licita la subvenció. 
 
El percentatge que es concedeixi quedarà condicionat a l’habilitació de crèdit suficient i 
adequat al pressupost municipal vigent en  funció de la dotació i serà el mateix per a totes les 
persones beneficiàries que compleixin els requisits assenyalats als apartats primer i segon de 
la base segona. 
 
 
SETENA. FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ 
 
Les subvencions es concediran mitjançant una resolució de forma conjunta per a totes les 
persones beneficiàries, dintre de l’últim trimestre de l’any 2014. 
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La subvenció s'entendrà acceptada si la persona beneficiària no manifesta el contrari, en el 
termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució 
d’atorgament de la subvenció. 
 
 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 
L’ajut es farà efectiu, un cop s’hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la 
persona sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant compensació directa del deute 
corresponent al rebut de la taxa de la recollida, tractament i eliminació de la brossa 
domiciliària de l’exercici 2014. A tals efectes amb la presentació de la sol·licitud la persona 
sol·licitant autoritzarà l’Ajuntament a efectuar la referida compensació.  
 
 
NOVENA. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 
 
Les persones beneficiàries estan obligades a: 
 
- facilitar tota la informació que els sigui requerida per part de l’Ajuntament per tal de 

comprovar la veracitat de les dades que han motivat l’atorgament de les subvencions. 
Sotmetre’s, així mateix, a les mesures de control financer que s’escaiguin. 

 
- Comunicar qualsevol modificació sobrevinguda de les circumstàncies que hagin estat 

tingudes en compte per a l’atorgament de la subvenció. 
 
- Comunicar qualsevol aportació que hagin rebut o demanat a d’altres administracions, 

institucions i/o organismes pel mateix concepte que el previst en aquestes bases. Aquesta 
comunicació s’haurà d’efectuar en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar a partir 
de l’endemà de la sol·licitud o recepció d’altres subvencions. 
 
L’import de qualsevol altre ajut pel mateix concepte, sumat a aquesta subvenció, en cap 
cas podrà  excedir del 100% de la quota municipal de la taxa per la recollida, tractament i 
eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics 
inservibles. 

 
 
DESENA. PÈRDUA DEL DRET A REBRE LA SUBVENCIÓ 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions establertes per a les persones beneficiàries 
serà motiu de pèrdua del dret a rebre la subvenció i, en el seu cas, procedirà el reintegrament. 
 
A aquest efecte caldrà notificar a la persona beneficiària la resolució oportuna, fent alhora 
l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la 
notificació sense que s’hagin liquidat les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute 
pel procediment de constrenyiment, en el termini i amb la forma que preveu el reglament 
general de recaptació. 
 
 
ONZENA.  MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ 
 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en 
tot cas l'obtenció concurrent d'altres aportacions donarà lloc a la modificació de la resolució de 
concessió, havent concedit prèviament un termini d’audiència de deu dies a la persona 
beneficiària. 
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DOTZENA. RENÚNCIA 
 
La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de 
manera que perd el dret a exigir-la. La renúncia s’haurà de formalitzar mitjançant la 
presentació al registre general de l’Ajuntament de Mataró de l’escrit corresponent signat per la 
persona beneficiària. 
 
 
TRETZENA. FACULTATS DE COMPROVACIÓ I CONTROL 
 
L’Ajuntament de Mataró té la facultat d’inspeccionar en tot moment la veracitat de la 
informació i de la documentació facilitada per les persones sol·licitants per comprovar que 
compleixen tots els requisits per esdevenir beneficiària de la subvenció concedida. Així 
mateix, i amb aquesta mateixa finalitat, en qualsevol moment podrà sol·licitar a la persona 
beneficiària de la subvenció documentació complementària de la presentada en la sol·licitud 
de subvenció. 
 
Així mateix, des del referit Servei es podran incoar els procediments sancionadors que 
legalment corresponguin, si arran d’aquestes comprovacions es detecta la comissió d’alguna 
infracció en matèria de subvencions per part de la persona beneficiària. 
 
 
CATORZENA. NORMATIVA SUPLETÒRIA 
 
Per allò no previst en aquestes bases, regirà el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei General de Subvencions, la Llei 7/85, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  
març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals, les Bases generals reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de 
Mataró, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP de data 
23/12/1997) i  resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al 
procediment per a la concessió de subvencions públiques i altres normes de dret 
administratiu.  
 
 

 

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE L’IMPORT 
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A 
PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES I EN ATUR FORÇÓS 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de 
la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual a les 
persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que reuneixin els requisits establerts en les 
presents bases. 
 
 
Segona.- Règim jurídic 
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1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu. 
 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el 
de concurrència pública no competitiva. 
 
3. La gestió de les subvencions s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en la 
normativa general reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Mataró i la restant 
normativa aplicable en matèria de subvencions. 
 
Tercera.- Condicions i requisits 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que 
reuneixin els requisits següents: 
 

a) Ser propietari/a i/o usufructuari/a de l’habitatge (ha de constar com a subjecte passiu 
de l’IBI), en la data de meritació de la quota subvencionada. 

 
b) Límit d’ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona 

contribuent en el mateix domicili: 
 
 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) 
1 SMI  2014 (x 14 pagues mensuals) 
2 Increment 30% SMI 
3 Increment 30% de l’anterior tram 
4 Increment 30% de l’anterior tram 
5 o més Increment 30% de l’anterior tram 
En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat 
superior al 33% 

S’aplicarà el tram immediatament superior 
al previst en la present taula 

 
 
En el cas que un o més membres de la família acrediti tenir un grau de discapacitat 
superior al 33 % s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present 
taula. 
 
Els valors estan calculats a partir del salari mínim interprofessional. 
 

c) Estar empadronat/da al municipi de Mataró en la data de meritació de la quota 
subvencionada, amb una antiguitat mínima de dos anys  consecutius, a comptar de la 
data d’aprovació d’aquestes bases. 

 
d) Tenir només en titularitat el propi habitatge i una sola plaça d’aparcament i un traster. 

 
e) Que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d’un sol vehicle. 

 
f) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta 

d’administracions, i amb la Seguretat Social. La presentació d’una declaració 
responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social (article 24è.4t del Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions). 
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Quarta.- Quantia de la subvenció 
 
1. L’import màxim de la subvenció, del 34 % del valor del rebut de l’IBI i de 120 euros màxim, 
és un límit que es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds 
presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta 
subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones 
beneficiàries d’aquesta subvenció.   
 
2. La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni 
l’aparcament ni el traster en propietat. 

 
3. L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
 
Cinquena.-  sol·licituds : documentació i  termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública  que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. A les sol·licituds caldrà adjuntar: 
 
g) Fotocòpia compulsada del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat 

empadronades en l’habitatge. 
  
h) Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades en 

l’habitatge: certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos.  
 
- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 

prestació d’atur, amb indicació, si és el cas,  de l’import.  En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 

 
- En cas de persones que cobrin la prestació de viduïtat i que tinguin menys de 65 anys, 

hauran d’aportar a més, un certificat de vida laboral.   
 
- En cas de persones amb invalidesa total o parcial, incapacitat laboral transitòria (ILT) o 

disminució, a més dels justificants d’ingressos, informe de vida laboral.  
 
- En tots els casos d’invalidesa, incapacitat o disminució, acreditació del reconeixement del 

grau de discapacitat.  
 
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 

 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 

darreres nòmines. 
 
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

naturalesa dels mateixos. 
 
i) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat el sol·licitant i les 

persones que convisquin amb ell.  
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j) Documentació acreditativa dels vehicles que tingui en propietat el sol·licitant i les 

persones que convisquin amb ell.  
 
k) Declaració responsable, segons model normalitzat, on es faci constar que tant el 

sol·licitant com les persones que convisquin amb ell (d’acord amb les dades que consten 
al padró d’habitants):  

 
- no es troben en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari d’una 

subvenció, d’acord amb el que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 
- que  es troben al corrent de les seves obligacions tributàries vers la Seguretat Social i  

l’Agència Tributària.  
 
L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, de  vehicles, econòmiques i de padró declarades, així 
com del compliment de la resta de requisits que exigeixen les presents bases per tenir dret a 
la subvenció.  
 
A tals efectes amb la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant i les persones que 
segons el padró municipal convisquin amb ell, autoritzaran l’Ajuntament a dur les actuacions, 
consultes i comprovacions que resultin necessàries davant de l’Agència Tributària, la 
Seguretat Social, la Direcció General del Cadastre Immobiliari i la Direcció General de Trànsit 
així com aquells organismes oficials corresponents als efectes de la citada comprovació. 
 
La citada autorització la realitzaran els interessats acceptant la clàusula prevista en el 
formulari de sol·licitud,  especificarà les dades, l’ens emissor i abast de l’autorització.  
 
En la mesura que l’Ajuntament disposi del sistema telemàtic d’interconnexió amb les altres 
administracions per obtenir la informació necessària que acrediti el compliment dels requisits 
per parts dels interessats no caldrà que els interessats aportin la documentació corresponent. 
 
g) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons 
model establert a tal efecte. 
 
5. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar des del 1 de gener fins el 31 
de maig de 2014, ambdós inclosos, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol de les 
formes previstes en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s'advertirà que la no 
complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena acceptació 
d’aquestes bases. 
 
 
Sisena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, 
que emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la 
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Comissió creada a tal efecte i composta pels següents membres: la Cap del Servei 
d’Ingressos, el cap de la Secció de la Gestió Tributària, i la cap del Servei de Benestar Social. 
 
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un 
mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
 
Setena.- Incompatibilitats 
 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2014 són excloents o incompatible 
entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret només a una 
d’elles. 
 
 
Vuitena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost 
municipal vigent en  funció de la dotació. 
 
Novena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte 
de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s’ha 
efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció. Cas que el cobrament  estigui 
domiciliat, podrà ser objecte de compensació amb el tercer termini. A aquests efectes amb la 
presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant autoritzarà l’Ajuntament a efectuar la referida 
compensació.  
 
 
Desena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
Onzena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
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2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
 
Dotzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal 
(www.mataro.cat)  
 
 
Tretzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal de 

Convergència i Unió (8), corresponent als membres del 

grup municipal Socialista (8), corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 3,   corresponent als membres del grup municipal de 

Plataforma per Catalunya (2) i  corresponent al membre del 

grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20 hores i 45 minuts,  el Sr. 

President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. 

Certifico.  

 


