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ACTA NÚM. 19/2015 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2015. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de 

desembre de dos mil quinze, essent les 20:05 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 

Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS REGIDORA – DELEGADA              (PSC) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU) 
ISABEL MARTÍNEZ CID TINENT D’ALCALDE (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR -DELEGAT              (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA –DELEGADA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
XAVIER CARAVACA DOMINGUEZ REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO        REGIDOR           (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR             (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO REGIDORA  no adscrita 
 

Excusa la seva assistència la Sra. Monica Lora Cisquer, regidora 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 

9466/2015 de 17 de desembre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 de 
desembre de 2015 

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 dimarts 22 de desembre de 2015, a les 20,00 hores, a la Sala de Plens 
de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 
                                                              ORDRE DEL DIA 
 
 DICTAMENS 
 
 CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
        DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
            Servei de Gestió Econòmica   
 
1 Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per import de 30.000.000 euros 
 
 
 Servei d’Ingressos  
 
2 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals 

generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i de 
les categories fiscals dels carrers. 

 
3 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals 

reguladores de les taxes. 
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4 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals 

reguladores dels preus públics. 
 
5 Aprovació definitiva de les modificacions per a l'exercici 2016 de les ordenances fiscals 

reguladores de les tarifes. 
 
6 Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la 

realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, 
per a l'exercici 2016. 

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

pagament de l’ IBI per raons socials, per a l'exercici 2016. 
 
8  Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als 

propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2016. 
 
9  Aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al 

foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2016. 
 

 

 

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

 

DICTAMENS 
 

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

 
Servei de Gestió Econòmica 

 

1  - APROVAR LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE TRESORERIA 

PER IMPORT DE 30.000.000 EUROS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“Antecedents 
 
L'Ajuntament de Mataró, disposa en l’actualitat de les següents pòlisses de tresoreria, i amb 
els següents venciments: 
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Import màxim Interès dif arrod
revisió i 

liquidació
Com. 

Obertura No dispon. Venciment

Observacions Data 
venciment

B.SANTANDER 2.000.000,00
Euríbor 

3mesos
1,250 trimestral 0,90% 0,2% trim 1 any Despeses de reclamació: 35 euros

13/02/2016

BBVA 6.000.000,00
Euríbor 

3mesos
1,350 sense trimestral 0,50% 0,25% trim 1 any

Altres condicions: interessos excedits i demora 18%, 

despeses de reclamació:30euros. Domiciliació 

irrevocable de recursos de l'ORGT. Cancel·lació de 

l'anterior pòlissa.

19/12/2015

BANKIA 9.000.000,00
Euríbor 

12mesos
2,000 trimestral 0,50% 0,2% trim 1 any

Interessos excedits: comissió del 4%. Comissió de 

reclamació: 35 euros. Comissió de modificació de 

condicions: -modificació tipus interés fixe,índex de 

referència,diferencial sobre índex, periodicitat de 

revisió,termini,periodicitat de pagament i/o comissió 

nodisposat: 1% sobre límit màxim. -modificació 

garanties: 1% sobre límit màxim 06/02/2016

B.SABADELL 4.000.000,00
Euríbor 

3mesos
3,500 trimestral 0,50% 0,150% 1 any

27/02/2016

CAIXABANK 4.000.000,00
Euríbor 

3mesos
0,460 trimestral 0,00% 0,025%

Les oblig vençudes i el saldo deutor que superi el límit 

de disponibilitat del crèdit meritaran interessos de 

demora o excedit al tipus interès del 20,50% 08/04/2016

TOTAL OFERTAT 25.000.000,00

ENTITAT

CONDICIONS PÒLISSES 2015

 
 

D’acord amb l’informe de l’Interventor i la Tresorera municipals i del Pla de Tresoreria de 
l’exercici i el seu seguiment, es proposa la concertació de pòlisses de Tresoreria fins el límit 
de 30.000.000 d’euros 
 
Actualment es disposa de l’oferta del BBVA, que és l’operació que venç en aquest mes de 
desembre i que es proposa renovar. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Tresoreria i d’Intervenció. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat proposa que s’adopti l’acord següent: 
 
PROPOSO: 
 

1. Aprovar la renovació de la pòlissa de Tresoreria amb el BBVA amb les següents 
condicions: 

 
Límit 6.000.000,00€ 

Tipus Interès Fixe 0,34% 

Termini 12 mesos 

Comissió No Disposició 0,025% trimestral (0,10% anual) 

Comissió Obertura 0,00% 

Resta comissions Exempt 

 

 

2. Aprovar la contractació de pòlisses de Tresoreria durant l’exercici 2015, fins a un límit 
de 24.000.000,00  euros ,import que complementa juntament amb l’operació del punt 
1, el límit de 30.000.000,00 euros 

 
3. Delegar en l’Alcalde-President l’aprovació de les operacions dins del límit assenyalat. 

 
4. Comunicar les operacions de Tresoreria que es concertin a la Direcció General de 

Política Financera de la Generalitat de Catalunya.” 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, exposa 

el seu parer sobre l'aprovació de la concertació d'operacions de Tresoreria per un import de 

30.000 euros, la subscripció de pòlisses de crèdit amb les entitats bancàries està destinada a 

garantir el pagament de factures a proveïdors. Encara, que segons ens han informat des de 

Intervenció, és una situació avantatjosa degut al baix interès bancari existent, la CUP està en 

contra de seguir enriquint als bancs, ja que s'han de sufragar uns costos i interessos amb 

diners públics. És vergonyós recórrer al crèdit privat, s’hauria de recórrer a una banca ètica 

que ofereixi a les administracions públiques recursos al 0% per poder sufragar les despeses 

corrents. Per tot plegat votarem en contra. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu que es troben en 

una situació d'endeutament provocat per la bombolla immobiliària i PUMSA. Creu que els 

polítics han jugat amb els recursos municipals deixant als veïns i veïnes de Mataró hipotecats 

per anys. Per això demano als representants de l'època que donin explicacions i demanin 

perdó a la ciutadania, sobretot als més vulnerables i desfavorits. Demano una auditoria interna 

i pública del deute de PUMSA i fins a quin punt aquest deute és llegítima. Estem d'acord en 

pagar als proveïdors i en endeutar-nos però volem saber el deute i la previsió. Votem que no a 

aquesta manera continuista de fer. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, contesta que ja li agradaria 

poder comptar amb un banc públic i que contestant a la Sra. Morón que l'Ajuntament no 

demana un crèdit sinó una pòlissa de tresoreria per poder fer front anticipat als pagaments, ja 

que no infressem els diners al mateix ritme que els gastem. Aquesta pòlissa és l’ instrument 

per a poder fer front als pagaments mensuals quan correspon. 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, replica que ja sap que 

és una pòlissa de crèdit perquè ja em vaig informar a la Comissió Informativa. Amb el cost de 

manteniment d'aquesta pòlissa moltes famílies i escoles bressols tindrien moltes possibilitats. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3).  

Vots en contra: 5,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 7,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2) i corresponent 

als membres del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – 

Esquerra Unida i Alternativa (1).   

 

L’Il·lm. Sr. President recorda que es va pactar a la Junta de Portaveus que es faria un debat 

conjunt de tots els punts de l’ordre del dia que fan referència a les Ordenances Fiscals, i per 

últim la votació punt a punt. Indica que haurà una única intervenció per grup municipal i una 

única intervenció pel torn de replica.  

 

 

Servei d’Ingressos 

 

2 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS GENERALS DELS 

INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I DELS PREUS PÚBLICS, AIXÍ COM 

DELS IMPOSTOS I DE LES CATEGORIES FISCALS DELS CARRERS. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent: 
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ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 29 d’octubre de 2015, va acordar, l’aprovació 
provisional de la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal i de les ordenances reguladores dels impostos 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 
el dia següent de la publicació de l’anunci al BOP. L’anunci de l’exposició pública fou publicat 
al BOP del 4 de novembre de 2015,  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 2015 i va finalitzar el dia 10 de 
desembre de 2015. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels Grups Municipals, entitats i 
particulars. També els diferents serveis municipals han formulat algun aclariment i han 
rectificat algun error material, així com altres modificacions. 
 
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: 
 

- IBI residencial tipus general 0,5150%, en comptes 0,5300%, i 0,9600% en comptes 
de 0,8974 pel tipus diferenciat dels usos industrials. Es manté el 0,8974% per la resta 
d’usos diferenciats. 
 
- A l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal, en el règim general de bonificacions de l’article 21 es proposa suprimir el 
requisit de què la unitat familiar només pugui tenir un sol vehicle de tracció mecànica. 
També es proposa que, en el cas de què una o més persones que formen la unitat 
familiar tinguin una discapacitat en un grau igual o superior al 65%, degudament 
acreditada, es calcularan els ingressos màxims en el segon tram immediatament 
superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de persones 
- A l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, cal destacar l’adopció del sistema de declaració per la persona 
contribuent i posterior liquidació per l’Ajuntament, en detriment del de l’autoliquidació. 
 
- A l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, s’incrementen 
tots els coeficients de situació un  3,75 %. 

  
- A la categoria fiscal  de carrers, s’incorporen els nous carrers aprovats a la sessió del 
ple del dia 10 de novembre de 2014, als quals se’ls atorga el corresponent número de 
categoria fiscal, així com les supressions i modificacions adoptades a l’esmentat acord. 
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S’incorporen les modificacions que són producte de les al·legacions que s’han estimat segons 
queda reflectit en el QUADRE D’AL·LEGACIONS i que fan referència a: 
 

- A l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipal i a l’ordenança general reguladora dels preus públics, es proposa introduir un 
segon tram d’ingressos de la unitat familiar, en seu de beneficis fiscals per raó de 
capacitat econòmica, adreçades a persones pensionistes, jubilades o en atur forçós. 
 
- A l’ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana es crea un nou benefici fiscal per les transmissions mortis causa 
d’habitatges cedits a la Borsa de Lloguer Social de l’Ajuntament. 
 
També s’ha reduït del 80% al 33,33% el percentatge que la finca transmesa ha de 
representar respecte del total de la massa hereditària, pel que fa als requisits de la 
bonificació per transmissió de l’habitatge habitual. 
 
- A l’ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques, s’incrementa en 
un any addicional la durada de la bonificació per increment de plantilla. 
S’ha introduït a la taxa de sanitat per registre en cens dels animals domèstics, dos 
esmenes més: 
- La reducció de las quota en cas d’alta en el cens, que passa a tenir caràcter 

trimestral en lloc d’anual. Es manté la reducció mensual en cas de baixa per 
defunció aprovada provisionalment. 

- S’estableix la gratuïtat de la taxa en els dos primers anys de tinença de l’animal 
quan aquest ha estat adoptat del CAAD de Mataró/Maresme. 

-El criteri de víctima per violència de gènere: S’introdueix aquest criteri de forma 
efectiva tant a les bases de subvenció de l’IBI per raons de caràcter social com a 
l’exempció de la taxa de la brossa pel mateix motiu. En aquests supòsits el llindar de 
renda familiar permès per gaudir del benefici fiscal serà superior. 
Finalment, respecte el preu públic de la brossa comercial, a l’exempció del preu per 
disposar de gestor privat de recollida, es manté el termini màxim de tres mesos per 
justificar el gestor privat , per bé que en el cas de no respectar aquest termini, no es 
perd totalment aquest benefici, només la meitat. 
Per a 2015 s’introdueix de forma excepcional una disposició transitòria que permet que 
totes les activitat que han justificat a l’Ajuntament aquesta recollida amb gestor privat 
puguin gaudir de l’exempció del rebut de 2015, al a vista de que a l’exercici de 2016 els 
gestor, per primera vegada homologats per l’Ajuntament podran fer aquesta gestió en 
nom dels seus clients. 

 
 
Finalment fer constar , respecte de la recuperació de la taxa de guals, que hi ha un gran 
consens entre tots els grups de recuperar aquesta taxa, tal com s’ha expressat en els debats 
en el sí de les comissions informatives de l’Àrea de serveis centrals. I donat que la taxa es va 
retirar en el marc d’un Pacte de Mobilitat, caldrà que la proposta de recuperar-la es faci dins 
d’aquest marc. No obstant això, s’aprovaran  aprovar els criteris d’aplicació d’aquesta taxa en 
el marc de la comissió de tarifació, de forma consensuada entre tots els grups municipals, 
sense necessitat d’esperar l’esmentat pacte de mobilitat.  
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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 (TRLRHL), 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 del TRLRHL 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 pels grups 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 2016, 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, l’Impost sobre les construccions, instal·lacions i obres i l’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 2016, les modificacions fetes al llistat de 
categories fiscals dels carrers. 
 
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 
(BOP), 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 BOP. 
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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) En el règim general de bonificacions de l’article 21 suprimir el requisit de què la unitat 
familiar només pugui tenir un sol vehicle de tracció mecànica. 
 
També es proposa que, en el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin 
una discapacitat en un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els 
ingressos màxims en el segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria 
per nombre de persones. 
 
També es proposa eliminar el requisit 3 “que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a 
màxim d’un sol vehicle” , així com indicar que el salari mínim interprofessional és el de l’any en curs. 
 
Es proposa introduir un segon tram en el quadre de l’article 21 (que serà l’apartat 3 d’aquest 
precepte), relatiu als ingressos de la unitat familiar, en seu de beneficis fiscals per raó de capacitat 
econòmica (persones pensionistes, jubilades o en atur forçós). 
 
Per tot plegat, l’article 21 queda redactat així: 
 

“ 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. 
-     Víctimes de violència de gènere  
 
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 

Llindar d’ingressos (bruts/any) 
 

1 SMI de l’any en curs (x 14 pagues mensuals) 
 

2 Tram anterior + 30% SMI 
3 Tram anterior + 30% SMI 
4 Tram anterior + 30% SMI 

5 o més Tram anterior + 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 
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En el cas que a la 
unitat familiar hi 

hagi alguna 
persona víctima de 
violència de gènere 

S’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present 
taula 

En el cas de que 
un o més membres 
de la família tingui 

un grau de 
discapacitat  igual 
o superior al 65 % 

S’aplicarà el segon 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.  
 

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. 

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en un 
grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxims en el 
segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de 
persones. 

 
En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere, es 
calcularan els ingressos màxims 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. 

 
Aquestes 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. 

 
 3. S’estableix un segon quadre de renda, en base al qual s’aplicaran reduccions inferiors a 
l’anterior. Les condicions per a gaudir de beneficis en aquest segon tram són les següents: 
 
a) Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o iguals als 
següents: 
 
 

nombre 
residents llindar renda 

1 10.988,16 € 

2 13.712,28 € 

3 16.436,40 € 

4 19.160,52 € 

5 21.884,64 € 
b) Que tinguin només en titularitat el propi habitatge,  una sola plaça d’aparcament i un traster. 

Tanmateix es permet la propietat d’un segon immoble sempre i quan el seu valor cadastral 
no sigui superior a 10.000 euros. 
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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. 

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en un 
grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxims en el 
segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de 
persones. 

 
En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere, es 
calcularan els ingressos màxims 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. 

 
Aquestes 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) Suprimir l’apartat 2 de l’article 39, perquè és contradictori amb la resta del redactat del 
mateix precepte. 
 
Se suprimeix el següent apartat:  
 

“ 2. La tramitació dels expedients d’aquestes liquidacions, seran traspassades a l’ORGT, es 
farà segons el que preveu la seva ordenança general. “ 

 
c) Especificar a l’article 44.1 que el fraccionament és per a deutes per ingressos de dret 
públic, així com suprimir la factura fiscal de l’article 44.3, atès que ja existeix la figura del 
fraccionament dels deutes tributaris, així com actualment únicament 29 persones l’han 
demanada. 
 
Per tot plegat, l’article 44 queda redactat de la següent manera: 
 

“ 1. Una vegada liquidat el deute per ingressos de dret públic i notificades les condicions de 
pagament, aquest deute podrà ser fraccionat o ajornat tant en període voluntari com 
executiu, prèvia petició dels obligats i amb els requisits previstos en els articles següents. 
 
2. La finalitat de la concessió d’ajornament o fraccionament en el pagament és la de facilitar 
aquest quan la situació de tresoreria dels obligats, discrecionalment apreciada per 
l’Administració, els impedeix el seu compliment. “ 

 
d) Establir que en el cas de les dacions en pagament i les execucions hipotecàries que no 
reuneixin els requisits de l’exempció de l’IIVTNU, es podrà fraccionar la quota durant els 
primers dotze mesos sense interessos. 
 
Afegir el següent paràgraf a l’article 47.8: 
 

“ En el casos de dació en pagament i execució hipotecària de l’habitatge habitual, en els 
quals les persones físiques transmitents no compleixin els requisits per a poder gaudir de 
l’exempció de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,  els 
subjectes passius podran sol·licitar el fraccionament del deute sense interessos durant els 
dotze primers mesos. “ 
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e) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
 

“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2016, han estat les dels articles 21, 39, 44 i 47.8. ” 

 
 
1.3.- ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
 
a) Especificar a l’art. 7.9, relatiu a la bonificació per als equipaments esportius la 
necessitat d’estar al corrent l’entitat beneficiària de les seves obligacions envers les 
administracions públiques i despeses de companyies subministradores 
 
L’apartat 9 de l’article 7 quedarà redactat com segueix:  
 
“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.  
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 
Per gaudir d’aquesta bonificació l’entitat beneficiària ha d’estar al corrent de les seves 
obligacions envers les administracions públiques i despeses de companyies 
subministradores.” 
 
 
 
b) Suprimir a l’article 9.3 la referència als Patronats, els quals ja no existeixen. 
 
L’article 9.3 quedarà redactat de la següent manera: 
 

“ Tanmateix, s’ha d’acreditar el pagament del preu per l’assistència dels cursos de formació 
que organitzi l’Ajuntament, amb els terminis i les condicions que regulin les normes de 
matriculació de cada cas. “ 

 
c) En el règim general de bonificacions de l’article 13 suprimir el requisit de què la unitat 
familiar només pugui tenir un sol vehicle de tracció mecànica. 
 
També es proposa que, en el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin 
una discapacitat en un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els 
ingressos màxims en el segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria 
per nombre de persones. 
 
Eliminar el requisit 3 “que el nombre de vehicles de tracció mecànica sigui com a màxim d’un sol 
vehicle”. 
 
Es proposa introduir un segon tram en el quadre de l’article 13 (que serà l’apartat 3 d’aquest 
precepte), relatiu als ingressos de la unitat familiar, en seu de beneficis fiscals per raó de capacitat 
econòmica (persones pensionistes, jubilades o en atur forçós). 
 
Per tot plegat, l’article 13 queda redactat així: 
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“ 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. 
-    Víctimes de violència de gènere 

 
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 

Llindar d’ingressos (bruts/any) 
 

1 
SMI de l’any en curs (x 14 pagues mensuals) 
 

2 Tram anterior + 30% SMI 
3 Tram anterior + 30% SMI 
4 Tram anterior + 30% SMI 

5 o més Tram anterior + 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 

En el cas que a la 
unitat familiar hi 

hagi alguna 
persona víctima de 
violència de gènere 

S’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present 
taula 

En el cas de que 
un o més membres 
de la família tingui 

un grau de 
discapacitat igual o  
superior al 65 % 

S’aplicarà el segon 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.  
 

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. 

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat 
en un grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos 
màxims en el segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per 
nombre de persones. 
En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere, es 
calcularan els ingressos màxims en el tram immediatament superior de la taula anterior al 
que pertocaria per nombre de persones. 
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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. “ 

 
3. S’estableix un segon quadre de renda, en base al qual s’aplicaran reduccions inferiors a 
l’anterior. Les condicions per a gaudir de beneficis en aquest segon tram són les següents: 
 
a) Que els ingressos de les persones que viuen en el domicili siguin inferiors o iguals als 
següents: 
 

nombre 
residents llindar renda 

1 10.988,16 € 

2 13.712,28 € 

3 16.436,40 € 

4 19.160,52 € 

5 21.884,64 € 
c) Que tinguin només en titularitat el propi habitatge,  una sola plaça d’aparcament i un traster. 

Tanmateix es permet la propietat d’un segon immoble sempre i quan el seu valor cadastral 
no sigui superior a 10.000 euros. 

 
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. 

 
En el cas de què una o més persones que formen la unitat familiar tinguin una discapacitat en un 
grau igual o superior al 65%, degudament acreditada, es calcularan els ingressos màxims en el 
segon tram immediatament superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de 
persones. 

 
En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere, es 
calcularan els ingressos màxims 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. 

 
Aquestes 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.” 

 
d) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
 

“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2016, han estat les dels articles 9  i 13. ” 
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2. ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
2.1 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  
 
a) Convertir el règim d’autoliquidació del tribut en règim de declaració per la persona 
contribuent i posterior liquidació per l’Ajuntament. 
 
L’article 19 queda redactat així: 
 

“ 1. Els subjectes passius han de presentar la declaració corresponent per a la liquidació de 
l’impost per part de l’Administració. 

 
2. La declaració s’ha de formalitzar segons el model que l’Ajuntament ha determinat i que ha 
de contenir els elements de la relació tributària imprescindibles per a practicar la liquidació 
corresponent. 

 
3.  A la declaració esmentada s’hi han d' adjuntar els documents en què constin els actes o 
els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris 
necessaris per a practicar la liquidació corresponent i els que acreditin les exempcions i 
bonificacions que es sol·licitin. 

 
4. Els òrgans gestors han de girar, si s'escau, una liquidació complementària d’acord amb les 
dades consignades en la declaració, els documents que l’acompanyen i els antecedents que hi 
hagi a l’Administració. 

 
5. Aquesta declaració ha de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què 
es produeixi el meritament de l’impost. 

 
- Quan es tracti d’actes inter vivos el termini és de trenta dies hàbils. 
- Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un 
any, a sol·licitud del subjecte passiu. 

 
6. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’Ajuntament la 
realització del fet imposable en els mateixos terminis: 

 
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals a títol 
lucratiu, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 
constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 
 
- En les transmissions de terrenys o en la constitució o la transmissió de drets reals a títol 
onerós, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi el dret real de què es tracti. 

 
7. Els notaris també estan obligats a remetre a l’Ajuntament dins de la primera quinzena de 
cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en 
el trimestre anterior i que continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de 
relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció feta dels actes d’última 
voluntat. També estan obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels 
documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin 
estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. “ 

 
b) En relació amb la bonificació del 95% per transmissió de l’habitatge habitual, es 
redueix del 80% al 33% el percentatge que ha de suposar la finca transmesa en relació 
amb el total de la massa hereditària. 
 
En relació amb la mateixa bonificació, també es proposa no aplicar el límit del 33% per a 
les transmissions en favor dels cònjuges i els descendents que convisquin amb el causant 
com a mínim els dos anys immediatament anteriors i sempre que la finca transmesa sigui 
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l’habitatge habitual de la persona causant i de les persones hereves descendents, així com 
aquestes no tinguin altres béns immobles (podent tenir un aparcament i un traster). 
S’aplicarà el règim més beneficiós per a la persona contribuent. 
 
Quant al llindar del valor cadastral que determina el grau de bonificació, es modifica el 
penúltim i l’últim trams, que passa de 120.000 euros a 150.000. 
 
I finalment, pel que fa al càlcul del percentatge del cabal hereditari, es disposa que la 
valoració de l’habitatge correspondrà, com a màxim, al valor cadastral rectificat pel 
coeficient aprovat i publicat per la Generalitat de Catalunya als efectes de l’Impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’Impost sobre successions i 
donacions. 
 
El primer paràgraf de l’article 7.1 queda redactat així: 
 

“ Gaudeixen d'una bonificació en la quota de l'impost les transmissions de terrenys i la 
transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i 
adoptants quan la finca que es transmet és l'habitatge habitual del causant o de les persones 
a favor de les quals es produeix la transmissió i quan el valor de l’habitatge transmès suposi 
com a mínim un 33%, respecte del total dels béns adjudicats al beneficiari. Els béns 
adjudicats al beneficiari han d’estar concretats, quantificats i acceptats de manera explícita 
en l’escriptura d’acceptació d’herència o d’entrega de llegat. Si la persona que hereta resulta 
beneficiada amb una assegurança de vida, l’import d’aquesta assegurança es sumarà a la 
seva participació en la massa hereditària a efectes del càlcul.  
 
La valoració de l’habitatge correspondrà, com a màxim, al valor cadastral rectificat pel 
coeficient aprovat i publicat per la Generalitat de Catalunya als efectes de l’Impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l’Impost sobre successions i 
donacions.” 
 

A continuació del primer paràgraf de l’article 7.1 afegir el següent paràgraf: 
 

“ Aquest mínim del 33% no serà exigible en els casos de transmissions de l’habitatge 
habitual en favor del cònjuge i de les persones hereves descendents de la persona causant 
que convisquin amb aquesta com a mínim durant els dos anys immediatament anteriors, així 
com no disposin d’altres béns immobles (llevat d’un traster i un aparcament). S’aplicarà el 
règim més favorable per a la persona sol·licitant. ” 

 
El primer paràgraf de l’article 7.2 queda redactat així: 
 

“ Gaudeixen d'una bonificació en la quota de l'impost les transmissions de terrenys i la 
transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol 
lucratiu per causa de mort a favor de la parella de fet quan la finca que es transmet és 
l'habitatge habitual del causant i quan s’acrediti la convivència mínima de dos anys 
immediatament anteriors a la transmissió i el valor de l’habitatge transmès suposi com a 
mínim un 80%, respecte del total de béns adjudicats al beneficiari. ” 

 
A continuació del primer paràgraf de l’article 7.2 afegir el següent paràgraf: 
 

“ Aquest mínim del 33% no serà exigible en els casos de transmissions de l’habitatge 
habitual en favor de la parella de fet, sempre i quan aquesta persana no disposi d’altres béns 
immobles (llevat d’un traster i un aparcament). S’aplicarà el règim més favorable per a la 
persona sol·licitant. ” 

 
El primer paràgraf de l’article 7.3 queda redactat així: 
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“ 3. Gaudeixen d’un bonificació en la quota de l’impost les transmissions mortis causa de 
locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, sempre 
que els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o ascendents i el valor del local 
transmès suposi com a mínim un 33% respecte del total de béns adjudicats al beneficiari. Els 
béns adjudicats al beneficiari han d’estar concretats, quantificats i acceptats de manera 
explícita en l’escriptura d’acceptació d’herència o d’entrega de llegat. Si la persona que 
hereta resulta beneficiada amb una assegurança de vida, l’import d’aquesta assegurança es 
sumarà a la seva participació en la massa hereditària a efectes del càlcul.” 

 
El quadre del valor cadastral de tots els supòsits de l’article 7 queda redactat d’aquesta manera: 
 
  

Valor del sòl Percentatge 
Inferior a 68.500€ 95% 

Entre 

68.501 i 79.000€ 75% 
79.001 i 94.300 € 50% 
94.301 i 150.000 € 25% 
Més de 150.001 € 10% 

 
 
c) Introduir un apartat 4, relatiu a la bonificació d’aquest impost per a les persones 
propietàries d’habitatges desocupats que els aportin a la Borsa de Lloguer Social 
Municipal. 
 
L’article 7.4 queda redactat així: 
 

“ Tenen dret a la bonificació d’aquest impost les persones propietàries d’habitatges 
desocupats, sempre que siguin particulars que l’aportin, arran de l’adquisició mortis causa 
procedent del cònjuge o d’una persona amb la qual existeix parentiu en línia recta, a la Borsa 
de Lloguer Social Municipal i que el preu del lloguer sigui inferior al 30% dels ingressos de la 
unitat de convivència que accedeix a l’habitatge i per sota de la renda de mercat, entre un 
25% i un 30%. 
 
Per tal de mantenir el dret a la bonificació, la permanència de l’habitatge a la borsa ha de ser 
com a mínim quatre anys, i l’habitatge cedit ha de tenir les condicions legals d’habitabilitat 
per a ser acceptat a la borsa. 
 
El percentatge de la bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui 
l’immoble, de conformitat amb el següent:  

 
Valor del sòl Percentatge 

Inferior a 68.500€ 95% 

Entre 

68.501 i 79.000€ 75% 
79.001 i 94.300 € 50% 
94.301 i 150.000 € 25% 
Més de 150.001 € 10% 

 
 
d) Modificar la disposició final primera, que queda redactada així: 
 

“La darrera modificació de l’Ordenança ha estat la de  l‘article 7 i 19, la qual tindrà efectes a 
partir de l’1 de gener de 2016.” 

    
 
2.2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
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a) Corregir l’error d’ubicació del paràgraf “Aquesta exempció té una durada de quinze 
anys, comptats a partir del període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud “, el 
qual no es refereix a l’article 6.2.c), sinó al 6.2.b). 
 
L’article 6.2 quedarà redactat de la següent manera: 
 
 “ 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. 
 
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu 
següent al que es realitzi la sol·licitud. 
 
c. Els béns immobles declarats de manera expressa i individualitzada monument o jardí 
històric d’interès cultural, d’acord amb els requisits 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. “ 
 

b) Corregir l’error material del quadre de l’article 7.5, relatiu als requisits de renda 
imposables en l’IRPF dels membres de la família nombrosa.  
 
En l’apartat relatiu als 10 fills del quadre de renda, ha de dir  140.527 euros i no 140.52.   
 
El quadre de l’article 7.5 queda redactat de la següent manera: 
 

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 € 
10 140.527 € 
11 155.319 € 

 
 
c) Suprimir la bonificació trianual de l’article 7.8 (topall), perquè legalment ja no és 
procedent.  
 

 Suprimir el següent paràgraf:  
 

 “ 8. Bonificació pels immobles de naturalesa urbana amb motiu de la revisió cadastral.  
 

Els immobles de naturalesa urbana gaudiran durant aquest exercici 2015, 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. “ 
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d) Incloure a l’article 10 els tipus de gravamen general i els diferenciats en funció dels 
usos. 
 

  El redactat de l’article 10 serà el següent: 
 
   “ El tipus de gravamen és el  0,58%  quan es tracti de béns de naturalesa rústica. 
 
   Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és: 
 

 Coeficient general      0,52%                                                                                                              
 
  Tipus diferenciats: 
 

ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS                           0,8974 % 
ÚS C: COMERCIAL                                                                0,8974 % 

  ÚS G: OCI I HOSTALERIA                                                    0,8974 % 
  ÚS I: INDÚSTRIA                                                                   0,8974 % 
  ÚS O: OFICINES                                                                   0,8974 % 

ÚS  P: EDIFICIS SINGULARS         0,8974%   
 ÚS R: RELIGIÓS                      0,8974% 
 

  
 Llindars de valors cadastrals per tipus diferenciats (Els llindars corresponen al 10% dels 
valors cadastrals més alts en tots els usos que s’expressen seguidament, excepte en l’ús de 
magatzem estacionament, que és inferior). 

 
ÚS      DESCRIPCIÓ                                         LLINDAR DEL VALOR CADASTRAL 
A        MAGATZEM ESTACIONAMENT                   21.380.- € 
C        COMERCIAL                                                  149.703.- € 
G        OCI I HOSTELERIA                                      1.856.346.- € 
 I        INDUSTRIAL                                                482.947 .- € 
O       OFICINES                                                      277.144 .-€  
P      EDIFICIS SINGULARS       3.798.754 €         R      

RELIGIÓS         1.251.739 € “              
 

El tipus de gravamen serà de l’ 1,3 % per immobles de característiques especials per 
tipologia autopistes. 

 
e) En la bonificació per a famílies nombroses, clarificar el període per a fer la petició, el qual serà 
del 2 de maig al 31 d’agost. 

 
L’apartat final de l’article 7.5 queda redactat així: 

 
“ 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 del 2 de maig fins el 31 d’agost.  
 
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. “  

  
f)  Modificar la disposició final segona.  
 
El seu redactat queda així: 
 

“ SEGONA.- 
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 Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2016, han estat les dels 
articles 6, 7 i 10.” 

 
 
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Millorar el redactat de la bonificació del 95% de l’ICIO per obres de restauració de béns 
catalogats. 
 
L’article 5.5 d’aquesta ordenança queda redactat 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: 
 

 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, a fi i efecte 
de justificar el sobrecost de l’actuació i sobre el que s’aplicarà la bonificació. 

 
Amb l’atorgament de la llicència i l’informe favorable del Servei de Llicències i Disciplina 
d’Obres i d’Activitats (el qual indicarà l’import que escau bonificar), el Servei d’Ingressos 
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. “ 

 
 
2.6.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
a) Incrementar tots els coeficients de situació un  3,75 %. 
  

Es modifica el quadre de l’article 6, el qual queda redactat de la següent manera: 
 

Categ. via pública: 1 2 3 4 5 6 7 

Coeficient situació:  3,2
7 

3,0
6 

2,5
9 

2,2
3 

2,0
7 

1,5
6 

1,3
0 

 

b) Modificar l’article 10, per tal d’allargar a dos anys la durada de la bonificació per creació 
d’ocupació. 

Se substitueix el paràgraf  “Aquesta bonificació s’aplica només en l’exercici següent al que s’ha 
produït l’increment.” pel següent: “Aquesta bonificació s’aplicarà durant els dos exercicis següents al 
que s’ha produït l’increment, sempre i quan es mantingui durant aquest temps l’increment de la 
plantilla.” 
 

c) Modificar la disposició final tercera, que quedarà redactada així: 
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“ TERCERA. La darrera modificació que tindrà efecte a partir de l’1 de gener de 2016 de 
l’Ordenança ha estat la de  l’article 6. “ 

 

 

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 novembre de 2014, 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 CARRER CATEGORIA 
FISCAL 

NÚMEROS 

1641 PL. DE CONRAD DEVESA PUJOLA 3 Tots 
328 JARDINS DE VICENÇ FERRER 4 Tots 
2081 PL. DEL TRICENTENARI DE LA GUERRA DE 

SUCCESSIÓ 
3 Tots 

2082 PL. DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 3  Tots 
 
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 la 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. 
 
b) Modificació de categories fiscals de carrers:  
 
Es proposa modificar la categoria fiscal del tram de l’avinguda Maresme, del núm. 142 al núm. 142, 
de manera que tant parells com senars siguin categoria 4. Per una altra banda, per tal de separar el 
quilòmetre que està integrat dins el tram urbà de la Carretera Nacional II (km. 647), de la resta de 
quilòmetres, es proposen unes categories fiscals. Aquest canvi es justifica perquè el Km 647, que té 
un accés també pel Camí Ral, núm. 1, tingui la mateixa categoria que aquest, és a dir, categoria 4. 
 
CODI 
CARRER 

NOM CARRER DEL 
 NUM/KM. 

AL NUM/KM CAT. 
PARELLS 

CAT. 
SENARS 

937 CTRA. NACIONAL 
II 

647 647 4 4 

937 CTRA. NACIONAL 
II 

648 9999 7 7 

 
c) Correcció d’errades materials:  
 
Es corregeix la denominació de la plaça de Josep Morgades i Sobrevia, que ha de ser Josep Moragues 
i Sobrevia. Es corregeix la denominació del carrer de Josep Fradera i Llanas, que ha de ser Josep 
Fradera i Llanes. Atès que la Carretera N-II, al seu tram a Mataró, s’identifica per quilòmetres, es 
proposa afegir “KM” a la capçalera del llistat, que dirà “NUM/KM”.  
 
CATEGORIA DE CARRERS 

 
CODI    NOM DEL 

NÚM 
AL 
NÚM
. 

CAT. 
PAREL
LS 

CAT. 
SEN
ARS 

10 C.  ABAT DORDA 1 9999 4 4 
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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 

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     
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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 

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 
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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 

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 TORRENT D'EN BOADA O TRISSAC 1 13 2 2 

5260 TORRENT 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 

3071 PTGE.  DE BONS AMICS 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 TORRENT 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 
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640 PG.  CABANELLAS 40 43 5 4 

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 

3511 PATI DEL CAFÈ NOU 1 9999 3 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 

4173 PL.  DEL CAMÍ DE TRAIÀ 1 9999 4 4 

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 TORRENT 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 TORRENT 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 
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750 CAMÍ  CAPELLANETS 1 9999 4 4 

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 TORRENT 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 2 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 

1641 PL. DE CONRAD DEVESA PUJOLA 1 9999 3 3 

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 TORRENT 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 
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1844 C.  DINAMARCA 1 9999 3 3 

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 

3512 PTGE. D’ ELIES ROGENT 1 9999 3 4 

1423 ROTONDA D’ ELISABET CRISTINA DE 
BRUNSVIC 

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 
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1860 PL.  EUSEBIO 1 9999 6 6 

1870 C.  EUSKADI 1 9999 3 3 

1890 PL.  EXTREMADURA 1 9999 6 6 

1899 C.  FARIGOLA 1 9999 7 7 

381 PL. DE FEDERICO GARCÍA LORCA 1 9999 4 4 

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 

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 
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2891 PL. DE FRANCESC PI I MARAGALL 1 9999 4 4 

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 ROTONDA 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 

328 C.  JARDINS DE VICENÇ FERRER 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 

0913 C. DE JAUME VICENS VIVES 1 9999 5 5 
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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 

2620 C. DE JOSEP FRADERA I LLANAS 1 9999 3 3 

5271 PL.  DE JOSEP LLUÍS LLIGONYA 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 

4467 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 DE JOSEP RENIU I CALVET 1 9999 4 4 
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DA 

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 

501 PL. DEL LLAC DE SALARN 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 TORRENT 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 TORRENT 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 

2082 PL.  DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 1 9999 3 3 

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 4 

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 ROTONDA 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 

930 CTRA. DE MATA 77 87 7 3 

930 CTRA. DE MATA 88 9999 7 5 

1420 C. DE MATA 1 9999 4 4 
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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 

1580 PG. DELS MOLINS 17 47 4 4 

1580 PG. DELS MOLINS 48 51 4 4 

1580 PG. DELS MOLINS 52 9999 5 5 
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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. DE JOAN LLUÍS GONZÁLEZ HARO 
(MOSSÈN BISCÚTER) 

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 

3710 PL.  OCCITÀNIA 1 9999 3 3 

3700 RONDA  O'DONNELL 1 9999 2 2 

3720 PTGE.  OLOT 1 9999 4 4 
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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 CENTRAL 1 9999   

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 
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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 TORRENT 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 

4065 C.  PLATÓ 1 9999 3 3 

4070 C.  POETA JOSEP PUNSOLA 1 9999 4 4 

5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 1 88 7 7 

5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 89 100 4 4 

5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 101 9999 4 4 
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4080 C.  POMPEU FABRA 1 9999 3 3 

4090 C.  POMPEU SERRA 1 9999 4 4 

5264 TORRENT 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 TORRENT 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 

741 PL. DELS QUARE CAMINS 1 9999 4 4 

4200 C.  QUERALBS 1 9999 4 4 

4210 C.  QUINTANA 1 9999 4 4 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

4885 PL.  SANT SIMÓ 1 9999 4 4 

4886 RIERA DE SANT SIMÓ 1 9999 7 7 

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 
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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 

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 

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 
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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 

2081 PL. DEL TRICENTENARI DE LA GUERRA 
DE SUCCESSIÓ 

1 9999 3 3 

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 

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 
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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 TORRENT DE VALLGIRÓ 1 9999 7 7 

5285 TORRENT DE LES VALLS 1 9999 7 7 

5289 TORRENT 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 

5286 TORRENT 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 
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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 
 

 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que ha presentat 10 al·legacions a 

les modificacions de les Ordenances Fiscals, de les quals 3 han estat desestimades, 3 estaran 

en estudi i 4 s'han acceptat. Una de les al·legacions que no s’ha acceptar és la congelació de 

l'IBI; crec que hi ha altres maneres de fer front a les despeses de l'Ajuntament que no sigui 

pujant impostos, com per exemple reduir costos, com han fet els Ajuntaments de Barcelona, 

Madrid i València. Lamentem que no s'hagi acceptat aquesta al·legació ni la de la congelació 

del preu de les fires, ja que hagués servit per fomentar la promoció econòmica. Tampoc ens 

heu acceptat l'al·legació de la reducció percentual de l'ICIO amb la qual es tindria més 

facilitats per construir i fer instal·lacions i generar per tant més treball. La part positiva és 

l’acceptació de bonificacions fiscals per les víctimes de la violència de gènere, i l’estimació 

que les entitats bancàries no puguin ser beneficiàries d'exempcions fiscals en quant a la 

cessió de habitatge de lloguer de caràcter social i que s’instarà a l'aplicació de sancions als 

bancs per tenir pisos buits. Estem satisfets que es fraccioni l'IBI en quatre pagaments l’any 

2016 tot i que ens hagués agradat que no s'hagués pujat. Finalment agraeixo al Regidor Juan 

Carlos Jérez les seves explicacions i que s'hagi convocat la Comissió de Tarifació Social. 

 

 

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

Esquerra Unida i Alternativa, diu que la bona política és fer el mateix quan un governa que 

quan s’està a l’oposició. El PSC sempre havia dit, quan estava a l’oposició, que s’havia de 

treballar en paral·lel les ordenances i els pressupostos per saber en que es volia gastar el 

govern els diners, i els grups de l’oposició tindrien més elements de judici per emetre el vot, i 

criticaven a Convergència per presentar-se als plens sense tenir lligats amb els altres grups 

de l’oposició els temes a tractar. Però ara que estan al govern amb Convergència han fet 

exactament el que criticàven ja que no tenim pressupost i només fa un parell d’hores que ens 

han donat l’última oferta per veure si s’aproven les ordenances. Vull saber quines quantitats 

en dedicaran a temes socials, formació per l’ocupació, lloguer socials, beques menjadors, 

dependència, a que es dedicarà la part sobrant del pressupost, etc, perquè no vull donar el vot 
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afirmatiu per que es gastin 500.000€ en fer volar avions de guerra a les acaballes de l’estiu. 

Necessito saber quin serà el full de ruta social, quantificat. Per això és perquè no puc donar 

recolzament en aquest punt de l’IBI de les ordenances fiscals. No es pot dir una cosa estant a 

l’oposició i després fer una altre al govern, perquè no ens creurem cap promesa que ens 

puguin fer, perquè haurien hagut de tenir els pressupost fets. Defensem la progressivitat fiscal, 

com mètode just i equitatiu de repartir les càrregues fiscals, ja que ha de pagar més qui més 

té, per això a finals del 2011 varem introduir l’anomenada tarifació social. Del total de 18 

al·legacions presentades, només una ha estat acceptada totalment i dues parcialment i la 

resta s’han remès o bé a la comissió de Tarifació Social o bé al Pla de Mobilitat pel seu estudi.  

Sobre l’IBI vam proposar no augmentar-lo i sí fer-ho al màxim als locals comercials. Aquesta 

al·legació s ‘ha estimat parcialment, però la nova proposta és insuficient. No és admissible 

que pràcticament el 60% dels rebuts de l’IBI pagui entre un 10% i un 20% més. Em sembla 

una pressió fiscal molt difícil d’assumir, sobretot entre la gent que ho està passant malament. 

Sobre l’IAE, si bé Mataró està en la franja baixa, es va desestimar l’al·legació per augmentar-

lo. Aquest és un impost que paguen les empreses que tenen una xifra de negoci de més de 

1.000.000 €, però després de l’última revisió cadastral els edificis o naus on estan aquestes 

empreses han baixat de preu considerablement i per tant el rebut de l’IBI els sortirà més barat, 

i a més a més es poden deduir el seu import de l’impost de societats. En resum es carrega 

més sobre l’IBI residencial que sobre aquestes empreses i això no ens agrada. Vam proposar 

també el restabliment de la taxa de guals, una al·legació per la qual ens han remés a la 

comissió de tarifació social. S’ha de recordar que Mataró és l’única gran ciutat que no aplica 

aquesta taxa, però la resposta és sempre que s’estudiarà i així portem dos anys. Segons el 

regidor de l’anterior mandat amb aquesta taxa és podrien recaptar entre 500.000 i 700.000 

euros per any, no entenem com no s’aplica ja. A última hora ho incorporen a la part expositiva 

de les Ordenances Fiscals però ja no es podrà aplicar al 2016 i diuen literalment “considerem 

raonable aprovar els criteris d’aplicació d’aquesta taxa en el marc de la comissió de tarifació 

de forma consensuada entre tots els grups municipals.” No crec que aquesta taxa hagi de 

tractar-se dins de la Comissió de Tarifació Social, que els recordo que ha de servir per facilitar 

l’accés equitatiu a tothom als serveis i equipaments sense que ningú quedi exclòs de 

l’oportunitat d’accedir-hi, sinó que s’ha de aprovar si obté el suport majoritari. 

Estic d’acord en no pujar la tarifa de l’aigua, però no entenem com han rebutjat una proposta 

de Tarifació Social que es va fer al Consell d’Administració i després remeten totes les 

propostes a la comissió de Tarifació. 
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Atès que a Mataró tenim un 20% d’atur, més de 6.000 persones que no cobren cap prestació, 

degut desconeixement de la política de despesa que té el Govern i que no l’estructura 

impositiva de Mataró és millorable i no es veu reflectida en la proposta, i que l’IBI a pujat més 

de vint vegades l’IPC en els últims exercicis, i que encara s’aposti per apujar l?BI urbà entre 

un 10% i un 20% ens sembla inassumible. Per tot això no els donarem suport ni en el punt de 

l’IBI ni en el punt 3, que fa referència a les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes.  

Agraeixo a Juan Carlos Jérez el seu tracte, la informació i la seva capacitat d’entendre la 

necessitat d’introduir la progressivitat fiscal i la Tarifació Social, però sense confondre aquesta 

Tarifació amb benefici fiscal. 

 
 
 
 
 
El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, lamenta 

que el Govern municipal del PSC i de Convergència Democràtica tinguin poca imaginació i 

que continuïn funcionant com sempre. No ens resignem a la subordinació a la Llei d’Hisendes 

Locals Espanyola que deixa als municipis en la indigència financera i ens aboca a retallar 

serveis o a externalitzar-los. Considero incomprensible que el debat de les ordenances fiscals 

es deslligui de l’elaboració del pressupost municipal, s’ha d’explicar a la ciutadania en què es 

gasten els diners que es van recaptant. No ens sembla bé el procediment de recaptar primer i 

pressupostar després, ja que cada cop es paga més i es rep menys. Els pressupostos es fan 

sobre la base de l’acceptació del deute que a Mataró ronda els 140 milions d’euros i deixa a 

l’Ajuntament amb capacitat nul·la d’inversió, per revertir això entenem que s’ha de donar vot i 

participació real i vinculant a la gent. En l’aprovació inicial de les ordenances vam votar a favor 

de les tarifes i de les subvencions associades a la Llei de Barris i en la resta de punts ens vam 

abstenir per donar marge al govern per millorar la seva proposta. Mantenim els vots 

favorables però atès que no s’ha acceptat cap ni una de les 26 al·legacions presentades per la 

CUP, cosa que les hagin llegit, les abstencions inicials passaran a ser un vot negatiu. Vam 

proposar una tarifació social integral amb una bonificació en tres trams segons la capacitat 

econòmica del contribuent i d’aplicació a tots els tributs, taxes i preus públics i no s’ha estimat 

res. Crec que és una qüestió de voluntat política, que no és tan difícil el que proposàvem. 

Malgrat tot, veiem positiu que aquest govern sembla que ens hagi fet cas a mitges ja que ha 

creat un nou tram de bonificació per l’IBI i un nou tram de bonificació per la brossa. Crec que 

el Govern progressa adequadament però massa poc a poc. In extremis, tres hores abans del 
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Ple, el Govern al veure que els números no sortien i que les ordenances estaven a l’aire, han 

accedit a rebaixar el gravamen l’IBI del tipus general en els usos residencials i compensar la 

minva d’ingressos pujant el tipus diferenciat dels usos industrials. A més, amb el compromís 

d’aproximar els futurs increments de l’IBI residencial a valors propers a l’IPC. No volem entrar 

en aquest joc perquè no resol l’increment de l’IBI que afecta a la ciutadania enguany ni aborda 

la demanda de tarifació social integral que reclamem des de la CUP. 

S’ha desestimat també l’eliminació de beneficis fiscals per els més poderosos com la 

bonificació del 50% de l’IAE per empreses que facturen més de 1.000.000 euros, pensem que 

així es donen subvencions encobertes. També ens han desestimat l’al·legació de suprimir la 

bonificació del 95% de l’IBI a equipaments esportius, creiem que el que s’hauria de fer és 

municipalitzar-los per garantir un us universal i no bonificar a les empreses privades.  

S’ha desestimat la demanda de congelació de la taxa de cementiris, creiem que és perquè 

aquest servei el té una empresa privada, també s’hauria de municipalitzar el servei. Ens 

reafirmem en l’abstenció que vam expressar en l’aprovació inicial respecte a les subvencions 

reguladores del pagament de l’IBI i la brossa, voldríem poder desplegar una tarifació social 

amplia però reconec que s’ha avançat una mica amb la implantació d’un tram de bonificació 

però no és suficient. Ens abstenim també pel que fa a les subvencions per a propietaris de 

pisos buits que els cedeixen a la bossa de lloguer. Cal aprovar el Reglament per fer possible 

el recàrrec de l’IBI en aquests pisos buits. 

 

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

exposa que el seu grup polític mai ha tingut responsabilitats de govern en aquesta ciutat però 

està decidit a fer un exercici de bona política. Podríem criticar i molt però ara el que toca és 

gestionar el present i no donar un cop al govern perquè governa en minoria sinó intentar fer el 

millor per la ciutat. Per exemple, en el cas de les empreses que, aclarim, no guanyen 

1.000.000 euros sinó que facturen 1.000.000 euros, creiem que pujar l’IAE no és la solució 

perquè són les que generen ocupació. Seria molt fàcil criticar al govern per pujar els impostos, 

però la situació actual és que si no s’aproven avui les ordenances molt probablement les 

classes més desfavorides veuran com el seu IBI s’incrementa fins a un 160%, i això seria la 

conseqüència de fer mala política. També estem d’acord en que s’ha de tenir una pòlissa de 

crèdit per poder pagar puntualment. En quant a les plusvàlues, ens sembla injust que el vidu o 

vídua hagi de pagar per la meitat de la vivenda que ocupa un gravemen en molts casos 

importat. Estem d’acord en les bonificacions de l’IAE per a empreses més petites quan 
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contracten personal o es faci contracte indefinit. Hem fet propostes en relació a tenir en 

compte el salari mínim interprofessional  o la pensió mínima amb cònjuge a càrrec i el fet que 

tenir una segona vivenda no és un avantatge, ja que probablement ara mateix és impossible 

vendre-la i no valen res o molt poc. Volem millorar la informació que tenen els ciutadans per a 

que sàpiguen a quins tipus d’avantatges tenen dret. S’hauria de millorar la informació a la 

web. Ha hagut un treball important del Sr. Jérez que ha estat. Resumint, no ens sentim 

responsables de la situació econòmica de l’Ajuntament ni del seu deute, ni de la situació 

econòmica de la ciutat, però de la resposta del Govern a les nostres al·legacions i de les 

conseqüències de tombar avui les ordenances fiscals que faria que s’incrementés l’IBI, amb 

això no jugarem. Tants els funcionaris com el Sr. Jérez han estat a la nostra disposició, havent 

estat aquest últim molt receptiu i ens ha informat de qualsevol dubte. Vull acabar referint-me al 

document que ens han entregat i que fa referència als guals; fa dos plens que va haver un 

canvi sobre els guals i ningú no va dir res. 

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, diu al Sr. López que 

sempre queda d’insubmissió del pagament i el marcar un altre terme de temps, que encara 

tenim una setmana de treball. Vam donar un vot de confiança a aquest govern per un tema de 

responsabilitat política però no han fet els deures i no han entès el nostre missatge de 

prioritzar a les persones, ja que son les famílies les que sustenten els pressupostos sense 

poder participar. Els pressupostos han estat entregats molt tard, encara que la voluntat del 

regidor ha estat la d’escoltar, però sempre amb dificultats a l’hora de ser valents. Els ajuts són 

de difícil accés i les bonificacions són insuficients i el camí per sol·licitar-les és molt complicat. 

La gent vol una esquerra trencadora que promogui canvis, necessita saber que els seus 

diners garantitzen els serveis públics i quan les sigles d’un dels partit que governa és PSC la 

gent espera que tot el que és servei públic sigui una garantia. Crec que això no succeeix en 

aquest pressupostos, a més el govern vol fer a l’oposició còmplice de la mala gestió 

continuista. Crec que en aquests pressupostos ha faltat explicacions a la ciutadania de quins 

són els eixos pressupostaris municipals, les prioritats del govern respecte a les necessitats 

socials, hi ha sensació d ’improvisació i desorganització. Es torna a deixar de banda per estudi 

la Tarifació quan la crisi va començar al 2008. Falta desenvolupar taxes com la turística i les 

derivades de l’ús privatiu de l’espai públic, revisió de taxes a l’església. Per tot això votarem 

els punts 1,2,3,4 i 5 en contra, el 6 i el 8 a favor i ens abstindrem el 7 i el 9; afegint que en el 
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punt 9 caldria diferenciar a quines empreses van dirigits els ajuts. L’any proper tindrem temps 

de plantejar uns pressupostos més participatius. Agraeixo al Sr. Jérez el seu tracte conciliador 

del que han d’aprendre molts dels seus companys. 

 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa literalment: “ Nuestro grupo municipal se presentó a las elecciones 

municipales, con una serie de propuestas, en la que se incluía una propuesta importante de 

mejoras en el impuesto de plusvalías, en especial en lo que lo respecta en la transmisión 

entre personas que conviven o que la defunción afecta a esposos, esposa, hijos, padres y que 

la vivienda habitual no existe una verdadera transmisión de dicha vivienda, si no que la 

persona sigue viviendo en ella y lo que hay es una pérdida de uno de los copropietarios, y en 

ese sentido hemos presentado una serie de alegaciones y estamos agradecidos de que el Sr. 

Jerez como el gobierno hayan sido receptivos y creemos que, aunque no totalmente, es un 

buen punto para iniciar un proceso de mejora de ese impuesto incluso en años sucesivos, 

para que sea al final un impuesto más justo y mejor definido, pero claro, no obstante, el 

impuesto fundamental, vertebral de la administración local es el IBI. A nosotros se nos ha 

presentado unas ordenanzas, en las que sí o sí, sino se aprobaban nos encontrábamos con 

un incremento del IBI del 160%. También le voy a decir que esto no es responsabilidad de 

este ayuntamiento, pero las cosas no son anecdóticas, hay toda una configuración de la 

política en diferentes círculos concéntricos, que ha hecho coincidir esto, ha hecho coincidir 

con las medidas de sostenibilidad del ayuntamiento, porque ha habido un gobierno que intenta 

ajustar los números de formas muy sibilinas, ha hecho que después de las elecciones 

municipales no se pudieran realizar más ajustes y eso resulta que la responsabilidad, sí que 

hay y transciende a este mismo ayuntamiento. El hecho es que nos encontramos en esta 

misma situación, una situación en la que no podemos dejar que no se aprueben las 

ordenanzas, ante esta situación nosotros hemos sido un grupo muy dialogante, hemos 

intentado negociar y que por lo menos, el incremento del IBI fuera neutro, que no hubiera un 

incremento real sobre el incremento legal. Ante esto nosotros nos hemos encontrado con un 

problema por parte del gobierno de cerrazón. Y cerrazón por un problema casi conceptual, el 

gobierno ante todo ha planteado un escenario presupuestario, un escenario de gastos, y ese 

escenario de gastos al final necesitamos de alguna manera financiarlo, subiendo una cosa y 

bajando otra. Pero, ¿Cuál es el problema? Yo niego la mayor, lo he estado diciendo durante 
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todos los días que he estado negociando. El problema grave no está en que hay unos gastos, 

que no dudo, y que hay que cubrirlos, sino que estos gastos se pueden y se deberían haber 

replanteado y eso no ha habido forma, estaba el gobierno absolutamente cerrado en ese 

nivel. Claro, a partir de aquí yo entiendo que al negarnos la mayor, pues resulta que es muy 

difícil negociar porque lógicamente los gastos son incuestionables. Yo ponía el ejemplo de 

que esto es casi como sacarle un diente a un oso literalmente. Cada punto ha sido como un 

diente que le hemos sacado a un oso. Esto es un poco la situación, pero es que, como decía 

Einstein, si pretendemos que las cosas cambien no podemos pretender que las cosas 

cambien si hacemos lo mismo, no podemos plantear bajar los impuestos si tenemos el mismo 

gasto, el mismo planteamiento presupuestario y ahí está el problema. El problema no está en 

que tenemos unos gastos y tenemos que cubrirlos, entonces, al final ha sido una negociación 

muy difícil, porque ha sido con muy poco tiempo, muy mal planteada, en la que resulta que 

muchas veces la oposición nos daba la sensación, por lo menos por mi parte, y me imagino 

que por algún otro miembro de la oposición que parecía que fuéramos el gobierno y una 

situación de angustia casi más grande que el gobierno, porque nosotros somos oposición no 

somos el gobierno, pero somos responsables ante la ciudadanía y esta ciudad y lógicamente 

no queríamos que hubiera un incremento del 160% del IBI. Ante esto, al final hoy nos han 

dado ya una última oferta, una oferta que representa una reducción del incremento, una 

reducción sobre el incremento de 750.000€ más o menos, que al final, para no tener una 

posición obstruccionista y porque creemos que tampoco hay mucho más margen, vamos a 

aceptar. No vamos a votar a favor de estas ordenanzas, pero nos vamos abstener, porque 

creemos que es muy difícil tener otro escenario. Yo tengo que decir que, yo no sé si vamos a 

abstenernos con la nariz tapada o con qué, pero es una abstención muy crítica. Sí que es 

verdad que hay una intención de tarifación y para los elementos más extremos de la sociedad 

intentemos medidas pero yo no hablo de ellos, yo al final me dirijo a la gran mayoría de la 

sociedad, no a esos 5.000 hogares que no les viene del IBI, yo hablo de muchos miles de 

hogares que sí que les viene del IBI, no hablo de situaciones más extremas, hablo de 

situaciones mucho más corrientes, de personas que sudan para llegar a final de mes, gente 

que con unos ingresos escasos. Es verdad que el IBI es un gasto más, que la tasa de basuras 

es otro gasto más, pero nosotros contribuimos a hacer difícil la vida de estas personas y eso 

tenemos que tener conciencia, y yo en eso a lo mejor tengo que compartir con el Sr. Lopez 

que cuando hagamos el presupuesto de los gastos tenemos que volver ahí, porque tenemos 

que tener conciencia, no es neutro esto. Y cuando aumentamos el IBI a los pequeños 

comercios y a los pequeños industriales, a todas estas personas, esto no es neutro; es verdad 
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que hay muchos otros gastos, que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar los sueldos, 

seguridad social, muchas cosas, pero esa persona tiene que pagar el IBI, que también es otro 

mazazo, incrementar un 10% o 15%, es otro mazazo. A lo mejor no va a cerrar esa persona 

por este incremento impositivo, pero a lo mejor esas es la gota de agua, a lo mejor le llega la 

tasa de basura y esa es la gota de agua para que ese emprendedor tire la toalla y cierre el 

negocio como estamos viendo en esta ciudad, entonces tenemos que tener conciencia de 

ello. Por eso, cada vez que hablamos de un punto, de que no hay más remedio, tenemos que 

tener conciencia todos de cómo cuesta llegar a final de mes en las pequeñas empresas, como 

cierran los comercios, como la gente pierde sus ahorros en esta ciudad. Y los comercios, 

¿cuánto duran? Pasas por una calle y ves un comercio donde han puesto sus ahorros, y ese 

comercio al cabo de un año está cerrado y esa es la realidad que tenemos. Y ante esa 

realidad sí que podemos hacer una cosa, pero usted no me puede hablar de los gastos de 

mantener una estructura administrativa súper dimensionada y eso es lo que hay que hacer. 

Decía Chateaubriand que aumentar la declaración de impuestos sobre las clases productivas 

es la forma de actuar de una sociedad decadente, Mataró es una sociedad decadente y eso 

es lo que tenemos que tener claro.” 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, demana disculpes per si 

es repeteix en alguna de les idees que ja s’han exposat. Vaig assistir a alguns Plens del 

mandat passat i estic d’acord en que el PSC es queixava a l’anterior govern que valorar les 

ordenances sense veure els pressupostos era complicat, els temes arribaven als Plens sense 

haver-se treballat suficientment. Aquesta vegada, des de l’aprovació inicial de les Ordenances 

a finals d’octubre hem tingut tota la informació demanada però no hem mantingut cap reunió 

de treball específica sobre ordenances i pressupost i no va ser fins el divendres 18 i després 

que féssim pública la nostra voluntat inicial de votar negativament. De cara al futur no em 

sembla una manera bona de treballar. El treball previ és indispensable per construir la 

confiança. Aquet debat s’ha efectuat a poques hores de l’ inici del Ple i no hem pogut tractar 

els temes en profunditat. Crec que el govern ha actuat amb certa irresponsabilitat. Espero i 

desitjo que en el futur vagi d’una altra manera. No he vist el pressupost per poder analitzar la 

política fiscal en el seu conjunt. Els ciutadans podrien acceptar fer un esforç addicional en els 

seus rebuts sabent que després d’aquests anys de crisi hi ha programada una política de 

despesa progressiva, amb un pla de xoc, etc. Sempre hem defensat, amb la dificultat que això 

comporta, la conveniència de fer un pressupost de dalt a baix. En quant a l’IBI des de 
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desembre de 2011 fins a l’agost de 2015, coincidint pràcticament amb el mandat passat, l’IPC 

ha pujat al voltant de l’1,7%. L’IBI ho ha fet quasi el 50% sense comptar la pujada d’aquest 

any, és a dir, quasi trenta vegades l’IPC. Aquestes ordenances plantegen un escenari de més 

recaptació que difícilment es pot explicar a una família tipus que veu com el seu rebut  d’IBI 

s’incrementa en un 10/15% i que existeixen empreses, comerços, etc., que sumant el seu IBI i 

IAE el conjunt és inferior al de l’any passat. Com a resultat de les converses d’última hora hem 

aconseguit que s’hagi baixat l’IBI residencial des del 0,53% previst inicialment fins al 0,515%, 

aproximadament. La gent hauria de pagar uns 750.000/800.000 euros menys del que estava 

previst. Tal com demanàvem en les nostres al·legacions s’ha incrementat la pressió sobre l’ús 

industrial fins el 0,96%. Per limitar els efectes de la pujada de l’IBI vam proposar aconseguir 

una congelació durant la resta del mandat, almenys de l’IBI residencial. El govern ha 

contemplat aquesta possibilitat vinculant l’evolució de l’IBI residencial a l’IPC, deixant fora de 

l’IBI vinculat a altres usos. En la mateixa línia i al igual que se’ls demana un esforç a les 

famílies vam demanar collar una mica més amb l’IAE però no ens hem sortit, i es manté un 

IAE del 3,75% anual d’increment fins el 2018. Com a positiu, la proposta de la reactivació de 

la Comissió de Tarifació Social, ha estat agafada com un compromís pel regidor Sr. Jérez i ha 

impulsat i fet públic als integrants d’aquesta comissió tot una sèrie de millores ja explicades 

pels altres grups i que nosaltres subscrivim. També ha acceptat la proposta que vam fer 

d’incrementar la difusió de les subvencions perquè la gent tingui coneixement de totes elles. 

S’ha arribat també al compromís polític de transformar la taxa de la brossa en una taxa 

progressiva. També hem aconseguit no incrementar la taxa de les parades del mercat de la 

Plaça Gran fins que no s’hagi portat a terme les reformes d’aquest mercat. Malgrat que 

aquestes no són les ordenances que voldríem i que són molt millorables no ens podem limitar 

a votar en contra sense tenir en compte les conseqüències que això pot tenir.  

 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, manifesta que més que 

respondre a cadascun el que intentarà és ratificar compromisos i les idees més generals, 

comentar que tenen raó tots els portaveus en relació a l’idea que les ordenances fiscals s’han 

de presentar en el marc dels pressupostos, de la plantilla, de la relació de llocs de treball i del 

PAM. No intento excusar-me, però el calendari fiscal de les ordenances ens ha obligat a 

presentar-les abans de tenir preparada tota la documentació necessària per tractar-ho 

conjuntament. Hem pogut donar tota la informació que se’ns ha demanat però és cert que el 
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debat no s’ha pogut fer conjuntament, la qual cosa no ha de tornar a passar, però les 

ordenances s’havien d’aprovar abans del 31 de desembre i no així el pressupost pel que 

tenim més marge. Hem de ser molt eficients en la despesa, tal i com han comentat els grups 

el que s’ha intentat fer és reduir les despeses i no augmentar els ingressos. S’ha hagut de 

treballar molt en la contenció i la eficiència en la despesa però encara s’ha de ser més 

eficients i imaginatius en el seu control. Hem de continuar amb la progressivitat fiscal i buscar 

la major equitat. No s’han acceptat les al·legacions d’ increment de l’IAE perquè com ja s’ha 

dit, que una empresa facturi més de 1.000.000 € no vol dir que els guanyi o tingui beneficis i ja 

s’ha contemplat l’increment de l’IBI per a aquest tipus d’establiment superior als residencials. 

Hem de millorar la informació sobre les subvencions i bonificacions. És un repte que hem de 

complir urgentment. Hem valorat la recuperació de la taxa de guals però la pressió de l’IBI ja 

és molt importat i aquestes famílies tindrien una doble imposició. Crec que no és el moment 

encara que sí d’estudiar-la i valorar-la en el Pacte de Mobilitat i en quin import i quin tipus de 

progressivitat es podria aplicar. Agraeixo la feina al personal del servei d’ingressos i dels 

serveis econòmics i de l’àrea en general. 

 

 

La senyora Carme Polvillo, regidora del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, diu 

que des de la CUP entenem que és complicat treballar en una Comissió de Tarifació Social 

que pretén que s’enriqueixi el debat dels pressupostos quan no s’ha acceptat cap de les 

nostres al·legacions. Així i tot, agraeixo la bona predisposició del Regidor que confia en tots 

els grups municipals per millorar. La CUP defensa la implantació d’una tarifació social integral 

que permeti un marc general de beneficis fiscals en diferents percentatges de bonificació per 

raó de tres trams de capacitat econòmica dels contribuents, és la millor manera de redistribuir 

els impostos perquè s’adapten a les economies de les famílies i redistribueix el cost dels 

serveis entre tots els usuaris. Ens sorprèn la cura amb que es tracten segons quins impostos 

(IAE, equipament esportius, taxa de cementiris) i en canvi els que afecten als més vulnerables 

no tenen aquesta cura. Demano celeritat a la Comissió de la Tarifació Social i des de la CUP 

continuarem treballant i defensant les nostres propostes encara que tinguem tan poc acord. 

 

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

comenta que en quant al tema de la Tarifació Social crec just dir que s’ha fet més en 4 ó 5 

mesos per part del Sr. Jérez que en dos anys i mig des de que es va presentar. No crec que 
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aquesta Comissió sigui el bàlsam que ho compondrà tot. Crec que cap dels edils que estàvem 

en el mandat 2007/2011 ens vam adonar del que va succeir amb l’IBI. Creu que en el seu 

moment algú ens va prendre el pèl quan ens vam dir que es moderava l’IBI i al 2012 vam fer 

una pujada espectacular. Sra. Morón com m’ha citat tres vegades, vostè ha proposat fer una 

auditoria al creador de PUMSA i aquest creador també recolzava al seu partit aquest 

diumenge. No tinc interès en fer oposició de la oposició, els dos som oposició. Em conformo 

amb que vostè voti a favor del punt 6 de les ordenances fiscals que van ser proposades pel 

nostre grup municipal. 

 

El senyor Juan Carlos Casaseca, portaveu del grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía, exposa literalment: “Sí, simplemente para puntualizar un poco lo que decíamos, 

el futuro, que más que todo hay que hablar de futuro, tenemos que intentar cuadrar dos 

parámetros que son contradictorios pero que no lo son. No podemos seguir aumentando la 

presión fiscal, pero al mismo tiempo tenemos que aumentar las acciones positivas de la 

ciudad, es decir, tenemos que sacar dinero sin aumentar los impuestos, porque necesitamos 

más dinero, porque necesitamos hacer apuestas estratégicas para poder tirar esta ciudad 

adelante, que esta ciudad tiene los peores índices de toda la área, de todas las ciudades 

mayores de 50.000 habitantes de casi toda Catalunya.” 

 

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comenta al Sr. Jerez 

que de la mateixa manera que l’IBI de Mataró en relació a les ciutats de més de 75.000 

habitants el rebut mig està a la banda alta, l’IAE és dels més baixos de Catalunya. Amb més 

temps es podria estudiar sense que fos una càrrega important per aquestes empreses o 

modular-ho una mica més. Per acabar i amb tot el respecte, vull recordar el Ple d’investidura 

en el qual el sr. Bot i el Sr. Fernández van fer seu el lema del pacte de govern que deia 

“Nosaltres Mataró”. També nosaltres pensem en Mataró i en els mataronins, per això volem 

demanar que en el futur no ens tornin a posar a prova, perquè ens poden obligar a posar en 

evidència algunes maneres d’actuar que poden ser inconscients i irresponsables. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (2).   

Vots en contra: 6,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 7, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3). 

 

 

 

El Sr. Alcalde President, indica que a continuació es realitzarà la votació de cada punt per 

separat. 

 

 

3  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DE LES TAXES. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
ANTECEDENTS 
 
El ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 29 d’octubre de 2015  va acordar, entre d’altres 
coses, l’aprovació provisional de la modificació a les ordenances reguladores de les taxes per 
a l’exercici  2016, i acordà obrir un termini d’exposició pública de l’expedient perquè tothom 
que hi tingués algun interès pogués presentar al·legacions. 
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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 del dia 4 de novembre 
de 2015,  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 2015. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat diverses al·legacions, les quals consten detallades en el 
QUADRE D’AL·LEGACIONS  que s’adjunta a la present proposta. En aquest 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 que ja es van aprovar de manera provisional (en l’annex 3 que s’acompanya es detallen 
les modificacions fetes en les ordenances reguladores de les taxes), 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, 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. 
 
També es proposa reduir de 2 € a 0,50 € la quota de la taxa relativa a les certificacions i 
volants històrics de convivència a partir de 1996, així com incrementar un 50% la taxa dels 
caixers automàtics, entre altres mesures. 
 
b) Per aquest exercici no s’han creat noves taxes, ni se n’ha suprimit cap, tot i que es preveu 
l’exempció de la taxa per als tendals de façana extensibles per activitats econòmiques, així 
com per pissarres d’establiments de restauració, al costat de la pròpia façana o col·locades 
dins de l’espai concedit de la terrassa.  
 
c) En darrer terme, es proposen modificacions en la configuració d’algunes taxes, com ara: 
 

- Establir que la gestió de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local a 
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general es fa 
pel règim de declaració per la persona contribuent i posterior liquidació per 
l’Ajuntament, en lloc del d’autoliquidació. 
 

- En relació amb la taxa per tinença animals de companyia, s’estableix que la gestió de 
les altes i de les baixes es farà per trimestres. Excepcionalment només en cas de 
baixa per defunció de l’animal de companyia, la quota es prorratejarà per mesos 
naturals. Estan exclosos del pagament de la taxa els gossos pigall i els animals 
adoptats en el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) municipal 
o comarcal. En aquest darrer cas, l’exempció tindrà efectes durant els dos primers 
anys. 

 
- Es proposa introduir una tarifa reduïda de la taxa de la brossa domiciliària (equivalent 

al 75% de la quota), per a aquelles persones que no compleixin els requisits per a 
gaudir de l’exempció, però tinguin un llindar d’ingressos específic. En aquest cas no 
serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un segon bé immoble, sempre i 
quan aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 euros. 
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També es preveu com a supòsit d’exempció els mateixos casos previstos a les bases 
de subvencions per a aquesta taxa per a les persones pensionistes, jubilades i 
demandants d’ocupació amb escassos recursos econòmics. 

 
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. 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 i 26 del vigent TRLRHL. 
 
3. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL 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 
l’annex que s’acompanya, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es 
modifica. 
 
4. En el cas d'imposició de noves taxes, les ordenances s’hauran d' aprovar simultàniament a 
l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
 
5. 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 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 2016  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 2016 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.-  Publicar aquesta aprovació definitiva de les taxes per a l’exercici 2016 al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP), assenyalant que contra aquesta aprovació  es  
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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 BOP. 
 

 

ANNEX 3.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE  LES TAXES 
 
3.2.- TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ O LES 
AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART  
 
a) Reduir de 2 € a 0,50 € la quota de la taxa de l’article 6.3.3.1) Certificacions i volants 
històrics de convivència a partir de 1996. 
El sistema d’expedició de volants històrics de convivència a partir de 1996 ja no requereix de la cerca 
d’informació que fins ara calia, atès que s’ha automatitzat informàticament. Per aquest motiu cal 
revisar si és necessari mantenir l’import de l’ esmentada taxa. 
Les certificacions contemplades en el mateix apartat entenem, que al no variar la forma de cerca 
d’informació, tampoc varia la taxa i sí caldria mantenir-les. 
Des del punt de vista de l’atenció ciutadana, l’emissió d’aquest tipus de volants te un cost que 
aglutina: el temps que el funcionari dedica (3 minuts), el full on s’imprimeix i la impressió. 
La part corresponent de l’article 6 queda redactada així:  
 

3.3.1) Certificacions i volants històrics de convivència  a partir de 1996 0,50 
 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 

“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2016, ha estat la de l’article 6. ” 

 
3.4.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
 
a) Corregir error de numeració en l’apartat 1) de l’article 5. On diu 2.1. i 2.2 ha de dir 1.1 i 
1.2, respectivament. 
La part afectada de l’article 5 queda redactada així: 
 
 
 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EUROS 
1) Obra major o modificació o ampliació del projecte  
     1.1 Fins a 150 m2 de superfície construïda 131,40 
     1.2 Per cada m2 construït per sobre dels 150 m2 0,55 

 
b) Especificar a l’apartat 5) de l’article 5 que és per comunicació prèvia: 
La part afectada de l’article 5 queda redactada així: 
 

5) Suplementària per obra menor iniciada sense haver presentat la 
documentació de legalització al Registre General 248,80 

 
c) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
 

“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2016, ha estat la de l’article 5. ” 

 
3.5.- TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS 
 
a) Modificar l’article 6 per actualitzar les tarifes un 2,10%, d’acord amb el plec de 
condicions contractuals, que queda redactat així:   
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TARIFES EUROS 

Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 2.958,48  

Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.400,31  

Concessió permanent nínxol 3r. pis  2.959,48  

Concessió permanent nínxol 4t. pis  1.889,03  

Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.637,21  

Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.168,88  

Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.526,26  

Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 4.168,58  

Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.533,74  

Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.407,81  

Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 4.659,69  

Concessió permanent tomba de tres departaments  15.898,52  

Concessió permanent columbari 911,02  

Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.183,80  

Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.360,14  

Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.183,80  

Concessió temporal nínxol 4t. pis 755,62  

Concessió temporal nínxol 5è. pis 654,88  

Concessió temporal nínxol 6è. pis 467,55  

Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.410,50  

Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.667,43  

Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.813,50  

Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.763,12  

Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 1.863,89  

Concessió temporal tomba de tres departaments  6.359,41  

Concessió temporal columbari 364,42  

Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 416,95  

Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 361,32  

Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 257,96  

Lloguer per un any columbari prorrogable 59,27  

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  694,92  

Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 602,20  

Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 429,89  

Tombes 2.677,75  

Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.649,76  

Concessió ossera frontal 971,37  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 517,60  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 767,62  

Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.160,10  

Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls  446,47  
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Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 368,35  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 676,09  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 867,44  

Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.142,69  

Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 224,01  

Incineració de cadàvers  649,75  

Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb làpida 2.194,73 

Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari  931,03  

Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 921,64  

Servei exhumació i incineració de restes  834,78  

Servei exhumació i incineració de restes - inhumació en espai memorial de 
cendres 1.150,60  

Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 72,87  

Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 198,73  

Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 42,79  

Drets d'inhumació o exhumació en nínxol (*) 227,72  

Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 362,80  

Drets d'inhumació o exhumació en columbari 111,22  

Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 271,88  

Trasllat de restes dins del mateix cementiri 290,23  

Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 155,97  

Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 37,43  

Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 37,43  

Condicionament sepultura (inclou sudari) 124,91  

Permís i col·locació de làpida (**) 71,75  

Permís i col·locació de laterals (cos complet) 38,99  

Permís i col·locació d'arrebossat de façana 109,19  

Permís i col·locació de marc - vidriera 77,99  

Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 109,19  

Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 38,99  

Permís i col·locació de llosa tomba 230,03  

Expedició de títol  38,07  

Pròrroga de concessió 56,22  

Altres casos anàlegs 56,19  

Inscripció en tapa de tancament 62,44  

Tramitació de documentació 56,19  

Expedient administratiu de canvi de nom 73,61  

Drets de conservació general del cementiri per nínxol 15,59  

Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 93,73  

Drets de conservació general del cementiri per columbari 7,82  
 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
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“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l’article 6, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 
 

3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I 
COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT 
 
a) Adaptar la classificació de les activitats de telefonia mòbil a la nova normativa: 
 
La part afectada de l’article 6 queda redactada així: 
 

                                              TELEFONIA MÒBIL  
                       Pla de desplegament 2.705,30 
                       Declaració responsable < 300 m2 654,75 
                       Comunicació prèvia ≥ 300 m2 o amb impacte a espais naturals protegits 4.853,45 
  
b) Correcció d’error material a la lletra B) de l’article 6. Suprimir la paraula ambiental, la 
qual està repetida. 
 
Aquest precepte queda redactat així: 
 

Activitats incloses en el règim de llicència ambiental (annex II) 2.705,30 
  

c) Substituir el terme  establiment públic  pel d’ activitat recreativa, d’acord amb la 
denominació de la nova normativa. 
 
d) Suprimir el terme Activitats incloses en el règim de llicència municipal, de quota  
1.773,35 euros, de l’article 6, ja que d’acord amb la nova ordenança municipal d’activitats, 
desapareixen les activitats incloses en el règim de llicència. 
 
e) Suprimir el paràgraf (25% de la taxa de llicències) , de l’article 6, relatiu a la llicència 
d’espectacles de circ i establiments desmuntables, el qual provoca confusió. 
 
f) Especificar que la taxa de 56,98 euros per actes extraordinaris subjectes a comunicació 
prèvia és per cada acte. 
 
Per tot plegat, l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
“ 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 

Activitats recreatives: 
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 
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 
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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: 
Pla de desplegament 2.705,30 
Declaració responsable < 300 m2 654,75 
Comunicació prèvia ≥ 300 m2 o amb impacte a espais naturals 
protegits 

4.853,45 

  
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 (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’activitat recreativa 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’activitat recreativa 1.773,35 
(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’habitatge d’ús turístic 41,00 
Llicència d’espectacles de circ i establiments desmuntables 636,45 
Actes extraordinaris subjectes a llicència 671,71 
Actes extraordinaris subjectes a comunicació prèvia (per acte individual) 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 
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D) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS, REDUCCIONS I ADEQUACIONS 
Per les ampliacions i modificacions que suposin canvis substancials respecte l’autorització 
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 
l’autorització 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. 
Per aquelles activitats en les quals es presentin revisions i controls periòdics 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: 

• 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. 
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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 amb una antiguitat mínima de tres mesos, o bé 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. 
 
g) Modificar la disposició final quarta, que queda redactada així: 

“ QUARTA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l’article 6, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.8.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA DOMICILIÀRIA O 
RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS INSERVIBLES 
 
a) Modificar la denominació del capítol VIII, que s’anomena: 
  “ CAPÍTOL VIII. BONIFICACIONS I EXEMPCIONS.“ 
b) Introduir un nou supòsit de bonificació a l‘article 11.2, de manera que aquest tindrà dos 
apartats. La redacció queda així: 

“ 1. 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  usos => 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  

- 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. 
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Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en 
podran gaudir les activitats  industrials/comercials. 
2. Tindran dret a la bonificació del 25% de la quota aquelles persones que compleixin tots els 
requisits per a gaudir de l’exempció prevista a l’article 12 d’aquesta mateixa ordenança, 
llevat el límit d’ingressos i aquests siguin inferiors a la pensió mínima de jubilació amb 
cònjuge a càrrec. En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un 
segon bé immoble, sempre i quan aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 
euros. “ 

 
c) Introduir l’article 12, relatiu a les exempcions d’aquesta taxa. 

“ Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones que constin com a contribuents o estiguin 
obligades 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: 

I) Estar empadronat/da a l’habitatge per al qual es sol·licita l’exempció i al municipi 
amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data de la 
sol·licitud. 

 
II) 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  de l’any en curs (x 14 pagues 

mensuals) 
2 Tram anterior + 30% SMI 
3 Tram anterior + 30% SMI 
4 Tram anterior + 30% SMI 
5 o més Tram anterior + 30% SMI 
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 tingui un grau de discapacitat igual o 
superior al 65% 

S’aplicarà el segon 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. 
Es concedirà també quan algun membre de la unitat familiar (que no és el titular del rebut) no 
està en atur forçós, sempre que pateixi una discapacitat igual o superior al 33% i/o sigui menor 
de 23 anys  i treballi a temps parcial. 

III)  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. 

Les persones que compleixin aquests requisits hauran presentar una sol·licitud segons model 
normalitzat, a la qual hauran d’adjuntar la següent documentació:  

a) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat 
empadronades en l’habitatge. 

 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.  
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- 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. 
 

b) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat el sol·licitant i les 
persones que convisquin amb ell. 

 
c) En el supòsit d’abonament per repercussió legal: còpia del contracte de lloguer i dels 

rebuts que n’acreditin l’abonament per repercussió. 
 
L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, econòmiques i de padró declarades, així com del compliment 
de la resta de requisits que exigeixen les presents bases per tenir dret a l’exempció.” 
 
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) Preveure l’exempció de la taxa per als tendals de façana extensibles per activitats 
econòmiques, així com per pissarres d’establiments de restauració, al costat de la pròpia 
façana o col·locades dins de l’espai concedit de la terrassa. 
 
En alguns casos aquests elements ja estan tributant per altres taxes que graven l’ocupació de la via 
pública, com ara les terrasses.  
L’epígraf A.5.4 de l’article 5 queda redactat així:  
 

A.5.4. Pissarres, triangles i expositors d’activitats per 
unitat i any. Es troben exempts els tendals de façana 
extensibles d’activitats econòmiques i les pissarres dels 
establiments de restauració, al costat de la pròpia 
façana o col·locades dins de l’espai concedit de 
terrassa 

Si 20,00 

 
b) Incrementar un 50% la taxa dels caixers automàtics. La quota establerta a l’article 5 
passa de 300 a 450 euros. 
L’apartat A.2 de l’article 5 queda redactat de la següent manera: 
 
A.2. CAIXERS AUTOMÀTICS, TAULELLS DE VENDA I ALTRES ELEMENTS GENERADORS 
D’ACTIVITATS SITUATS AL PLA DE FAÇANA 
A.2.1. Caixers automàtics. Activitat anual per unitat i any  Si 450,00 
A.2.2.a) Taulells de venda i altres elements generadors d’activitat per 
unitat –fins 4 ml i any Si 112,85 

A.2.2.b) Per cada ml d’excés d’amplada respecte als 4ml Si 
25% del 

preu unitari 
 
c) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 

“ SEGONA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l’article 5, amb 
efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.14.-  TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
 
a) Suprimir a l’article 3.1 la referència a la telefonia mòbil, d’acord amb els 
pronunciaments del Tribunal Suprem i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 
l’article 3.1 queda redactat així: 
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“ 1. Són subjectes passius les empreses explotadores dels serveis de proveïment d’aigua, de 
subministrament de gas, electricitat, telèfon fix i altres d’anàlogues, com també les empreses que 
exploten la xarxa de comunicació interna, mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable 
o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. “ 

 
b) Establir que la gestió del tribut es fa pel règim de declaració per la persona contribuent 
i posterior liquidació per l’Ajuntament, en lloc del d’autoliquidació.  
L’article 9 quedaria redactat així: 

“1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre 
natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o 
servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a 
l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització. 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior 
a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts 
per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5.3 
d’aquesta Ordenança. 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de 
l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, 
o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi. 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta al titular 
de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 6.2 de la 
present Ordenança. 
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article 
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de 
la Llei general tributaria. ” 

 
c) Establir el mateix respecte de l’article 10.1, el qual ha de fer referència a la declaració i 
no pas a l’autoliquidació.  
L’apartat primer de l’article 10 adopta el següent redactat: 

“ 1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de la liquidació correcta de la taxa dins els 
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. “ 

 
d) S’afegeix una disposició final segona, relativa a les darreres modificacions operades en 
l’ordenança.  
Les disposicions finals queden redactades així: 
 

“ DISPOSICIONS FINALS 
PRIMERA -  En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, 
s'aplica l'Ordenança fiscal general. 
SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels article 5, 
amb efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.16.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS 
 
a) Homogeneïtzar l’import de la taxa de les parades de mercats de venda no sedentària 
pels 6 mercats de venda no sedentària de Mataró passant tots a pagar 6,15 € per metre 
lineal i mes. 
D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró, 
l’horari de les 6 parades del mercat de la Plaça Gran és de dimarts a dijous en horari de matí, els 
divendres en horari de matí i tarda i els dissabtes en horari de matí. 
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Aquest horari extens no és reprodueix en els altres 5 mercats de venda no sedentària de Mataró, 
amb un total de 375 parades, ja que només poden instal·lar-se un dia a la setmana en horari de 
matí. 
 
No obstant això, la taxa que paguen per l’ocupació de les parades és paradoxalment contrària, és a 
dir, les 6 parades que ocupen la via pública en més ocasions i més hores és inferior a la que paguen 
les altres 375 parades: 
 
Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes:   7,40 € 
Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça Gran, per metre lineal i mes: 4,90 € 
 
Per una altra banda, cal assenyalar que el % de cobertura de les despeses del mercat de la Plaça 
Gran és de, aproximadament, el 6,41 %, mentre de la resta de mercats és del 65,20 %. 
La intenció és homogeneïtzar la quota de les parades de mercat de venda no sedentària, de manera 
que les parades de la Plaça Gran sigui del 6,15 € l’any 2016 i de 7,40 € l’any 2017. 
 
L’epígraf afectat de l’article 5 queda redactat així: 
 

Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre lineal i 
mes 6,15 € 

 
b) Reorganitzar la taxa per l’ocupació eventual de les parades de venda no sedentària. 
Aquesta taxa s’utilitzava quan una empresa o entitat sol·licitava ocupar un espai en els mercats de 
venda no sedentària durant un dia, per fer alguna promoció, i entenem que aquest supòsit queda 
recollit en la taxa 3.11 “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 C.3.3  Altres ocupacions no 
classificades en cap altre apartat o ordenança: Ocasionals, preu per m2 i dia o fracció. 
 
Conseqüentment, es proposa suprimir el següent epígraf: 
 
 
 
 
 
 
  
 
c) Respecte de les activitats amb finalitat comercial realitzades per empreses externes a la 
planta de venda: Espai Demo, es proposa regular unes tarifes per a les empreses que 
només volen utilitzar aquest espai durant alguna fracció del dia. S’estableix la tarifa de 
70€ per ½ dia; 20€ per hora o fracció. 
Aquest epígraf queda redactat així: 
 
Activitats amb finalitat comercial realitzades per empreses 
externes a la planta de venda: Espai Demo 

124 € per dia. Reducció 30% del preu per 
activitats de 3 o més dies consecutius. 70€ 

per ½ dia; 20€ per hora o fracció 
 
d) Modificar la disposició final, que queda redactada així: 

“ Aquesta ordenança, que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 
dia 20 de desembre de 2012, començà a regir l’1 de gener de 2013, i es mantindrà en vigor 
mentre no se n’acordi la modificació o derogació. 
Les darreres modificacions han estat les de l’article 5 amb efectes 1 de gener de 2016. ” 

 
3.18.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
 
a) Prorratejar a la baixa la quota del cens dels animals, ja que fins ara la quota ha estat 
sempre anual. Es proposa reduir-la en el cas de baixa per defunció de l’animal. També 
s’introdueix un nou supòsit d’exempció, el qual tindrà una durada de dos anys. 

Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i 
mes 7,40 € 
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La taxa 15 de l’article 5 queda redactada de la següent manera: 
 
15) Tinença animals de companyia (anual i irreductible, llevat del cas de defunció de 
l’animal de companyia, cas en què la quota es prorratejarà per mesos naturals, incloent-hi 
el de la data de defunció de l’animal de companyia). Estan exclosos del pagament de la 
taxa els gossos pigall i els animals adoptats en el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de 
Companyia (CAAD) municipal o comarcal. En aquest darrer cas, l’exempció tindrà efectes 
durant els dos primers anys. 

30,00 

 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 

“ TERCERA.  
La darrera modificació d’aquest Ordenança ha estat la de l’ article 5, amb efectes de l’1 de gener 
de 2016 i és vigent mentre no se n'acordi la derogació o modificació. “ 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (2).  

Vots en contra: 6,  corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2),   

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 7,  corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4) i corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3). 
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4  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DELS PREUS PÚBLICS. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 29 d’octubre de 2015, va acordar, entre altres 
coses, l’aprovació provisional de la modificació a les ordenances reguladores dels preus 
públics per a l’exercici  2016, 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 es publicà al BOP del dia 4 de novembre de 2015,  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 2015. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels grups municipals i les 
persones interessades, les quals consten detallades en el QUADRE D’AL·LEGACIONS que 
s’adjunta a la present proposta i que recull els comentaris que determinen l’estimació o la 
desestimació de cadascuna d’elles. 
 
Correspon aprovar definitivament les modificacions a les ordenances reguladores dels preus 
públics que ja es van aprovar de manera provisional (en l’annex 4 que s’acompanya es 
detallen aquestes modificacions), juntament amb els canvis que s’han produït amb motiu de 
les al·legacions, els quals estan detallats en el QUADRE D’AL·LEGACIONS, destacant el 
següent: 
 
a) En general es mantenen els imports de tots els preus públics, llevat del preu dels casquets 
de bany, que baixa de 5,00 a 3,00 euros, així com dels preus públics de les fires (promoció 
econòmica), que s’incrementen un 2,1%.  
 
b) Per aquest exercici s’ha creat un nou preu públic de 3,00 euros per activitats extraordinàries 
puntuals, dins dels preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives municipals. 
 
c) En relació amb els preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus 
comercials, es preveu una bonificació del 50% de la quota per a aquelles persones que hagin 
presentat fora del primer trimestre de l’any la documentació acreditativa de disposar d’un 
gestor privat de residus. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. 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 
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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. 
 
2. 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 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 44 i 47 del vigent TRLRHL. 
 
3. L'article 16.1 i 16.2 del TRLRHL 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. 
 
4. En el cas d'imposició de nous preus públics, les Ordenances s’hauran d' aprovar 
simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició. 
 
5. 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 pels grups municipals i per les persones 
interessades, 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 2016, 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. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament per a l’exercici 2016 les modificacions de les ordenances   
reguladores dels preus públics ja existents, d’acord amb l’annex 4, el qual s’acompanya i 
s’aprova. 
  
Quart.-  Publicar aquesta aprovació definitiva de les modificacions dels preus públics per 
l’exercici 2016 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), 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 BOP.” 
 
 
ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
 
4.1.-  PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
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a) En relació amb els preus dels altres serveis de la piscina, es proposa reduir el preu dels casquets 
de bany (de 5,00 a 3,00 euros), atès que el preu de cost és de 2,35 euros. 
 
També es proposa crear un nou preu (3,00 euros) per activitats extraordinàries puntuals, com 
classes de millora de la tècnica, d’activitats aquàtiques dirigides lúdiques, d’habilitats aquàtiques, 
d’entrenament per competició escolar o assessorament tècnic sala fitness. Aquest preu és inferior al 
preu de qualsevol sessió de curset (si dividim el preu del curset entre les sessions que es fan cada 
mes). 
 
El redactat d’aquests dos preus queda redactat així: 
 
D.- ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA  

 - Activitats extraordinàries puntuals (preu/sessió), 
classes de millora tècnica, activitats aquàtiques 
dirigides lúdiques, d’habilitats aquàtiques, 
d’entrenament per competició escolar o 
assessorament tècnic sala de fitness 

3,00 

- Casquet de bany 3,00 

 
 
b) Dins dels programes d’esport de lleure, en concret l’activitat física per a gent gran, es proposa 
incrementar un euro el preu de l’assegurança/anual (passa de 12 a 13 euros), així com 0,50 euros el 
preu de l’assegurança/quadrimestral (passa de 4 a 4,50 euros) (setembre-desembre). 
 
Aquests preus queden redactats de la següent manera: 
 

PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 

A.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN  

 - preu assegurança/anual 13,00 

 - preu assegurança/quadrimestral (setembre-
desembre) 

4,50 

  
 
 
4.3.-  PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS 
 
Es proposa especificar que cal afegir l’IVA als preus indicats. 
 
S’afegeix el següent redactat: 
 

“ NOTA: en aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar al moment del 
seu pagament. “ 

 
 
 
 
4.5.- PREUS PÚBLICS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Incrementar els preus de les fires d’atraccions el 2,1%. 
 
El quadre queda així: 
 
FIRA 2016 
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Fira de Sant Ponç 39,28 €/m2 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 al recinte firal. 15,99 €/m2 

Fira d’atraccions: espais fins a 100 m2 a altres zones 13,33 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 al recinte 
firal. 13,67 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 101 m2 a 200 m2 a altres 
zones. 

11,39 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 al recinte 
firal. 

11,62 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 201 m2 a 300 m2 a altres 
zones. 

9,68 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més al recinte 
firal. 

8,59 €/m2 

Fira d’atraccions: espais de 301 m2 o més a altres 
zones. 

8,42 €/m2 

Fira d’atraccions: bars 19,54 €/m2 

Fireta de primavera 19,14 €/m2 

Fira de pessebres i ornaments de Nadal 103,07 €/m2 
 
 
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS 
 
a) Aclarir el redactat dels apartats 2 i 3 de l’article 4 per a fer-lo més entenedor i eliminar 
alguns termes confusos, així com afegir un apartat 4, relatiu a la bonificació del 50% de la 
quota per la presentació a l’Ajuntament, fora del primer trimestre de l’any, de la 
documentació acreditativa de la tinença de gestor privat de residus. 
 
L’article 4 queda redactat així: 
 

“Article 4. Exempció pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials mitjançant gestor homologat 

 
1. Estaran exempts els titulars d’activitats generadores de residus comercials i industrials 
assimilables, que acreditin que la totalitat de les fraccions residuals generades es lliuren 
separadament a un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, i homologat per 
l’Ajuntament de Mataró. No obstant això, restaran obligats al pagament aquells contribuents 
que només acreditin la recollida per gestor autoritzat d’una part dels residus generats, en la 
part de la fracció no acreditada correctament. 

 
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. 

 
 Dades del gestor. 

 
A aquesta declaració s’adjuntarà la següent documentació: 
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  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 de l’exercici anterior del preu públic per 
aquestes fraccions i a més amb la inclusió en el padró de l’any en curs. 

 
3.  Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament, l’Ajuntament considerarà que el 
titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i industrials assimilables als 
municipals s’acull al sistema de recollida, tractament i eliminació que té establert la 
Corporació i per tant, tindrà aquest la condició d’obligat al pagament del preu públic aquí 
regulat. 

 
4. La documentació presentada fora del primer trimestre de l’exercici donarà dret a la 
bonificació del 50% de la fracció o fraccions acreditades en el rebut de l’exercici en curs, 
sempre que sigui presentada dintre del període de cobrament en voluntària. Transcorregut 
aquest període, no es reconeixerà cap reducció del rebut per aquest concepte, llevat causa 
justificada no imputable a la persona titular de l’activitat. “ 

 
b) Introduir la següent disposició transitòria: 
 

“ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Les persones titulars d’una activitat que hagin justificat fora del termini del primer trimestre 
de l’exercici 2015 la recollida dels residus per un gestor autoritzat, gaudiran de l’exempció 
del rebut de 2015 en les fraccions acreditades.“ 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 13,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5) i corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (2).  

Vots en contra: 5,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2) i corresponent a la regidora no adscrita (1). 
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Abstencions: 8,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i 

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

 

 
 
 
5 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS PER A 

L'EXERCICI 2016 DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 

DE LES TARIFES. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
“ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 29 d’octubre de 2015  va acordar, entre d’altres 
coses, l’aprovació provisional de la modificació de les tarifes per a l’exercici  2016, 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 del dia 4 de novembre 
de 2015, 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 2015. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat diverses al·legacions per part del SINDICAT DEL TAXI 
DE CATALUNYA (STC) i pels grups municipals, les quals consten detallades en el QUADRE 
D’AL·LEGACIONS que s’adjunta a la present proposta. En aquest hi queden reflectits els 
comentaris que determinen la desestimació de cadascuna d’elles. 
 
Correspon ara aprovar definitivament les modificacions a les ordenances reguladores de les 
tarifes que ja es van aprovar de manera provisional. 
 
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 
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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 pel  SINDICAT DEL TAXI DE CATALUNYA 
(STC) i pels grups 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 2016, les modificacions de les tarifes que es 
detallen a l’annex 5, el qual  acompanya aquest expedient. Aquestes tarifes són les següents: 
 

- 5.1 Tarifa de l’aigua. 
 
Tercer.- Publicar aquesta aprovació definitiva de les modificacions de les tarifes per l’exercici 
2016 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), 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  5.- TARIFES  
 

5.1. TARIFA DE L’AIGUA  

a) Es proposa reduir la tarifa social, la qual passa de  0,2492 €/m3 a  0,10 €/m3. S’elimina 
la referència a què aquest preu unitari era el mateix que el vigent l’any 2012.   
 
El redactat de l’últim paràgraf de l’article 5 queda així: 
 

“ (*2) Tarifa social: a aquells abonats que l’Agència Catalana de l’Aigua els reconegui el dret 
de disposar de tarifa social en l’aplicació del cànon de l’aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per 
al bloc 1 dels subministrament domèstic amb comptador és de 0,10 €/m3. “ 

 
b) Modificar la disposició final, que queda redactada així: 
 
          “ DISPOSICIÓ FINAL 
 

La present normativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de 
desembre de 2010, va entrar en vigor al dia 1 de gener de 2011 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. La darrera modificació ha estat la de l’article 5 amb efectes 
1 de gener de 2016. “ 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal del Partit 

Popular de Catalunya (2) i corresponent als membres del grup 

municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2).  
Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

Abstencions: 9, corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3),  

corresponent als membres del grup municipal d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a 

la regidora no adscrita (1). 

 

 
 
 
 
 
6 -   APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES 

DE REHABILITACIÓ EN SECTORS DE LA CIUTAT AFECTATS PER LA 

LLEI DE BARRIS, PER A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 
“En data 29 d’octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar provisionalment les bases per a la 
concessió de subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat 
afectats per la Llei de barris, per a pagar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO), i de la taxa per les llicències urbanístiques per a l’exercici 2016. 
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En data 4 de novembre de 2015 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 escaients. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels Grups Municipals i les 
persones interessades, així com els serveis municipals han formulat algun aclariment i han 
rectificat algun error material, així com altres modificacions. 
 
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. 
 
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 ACORDS: 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades pels grups municipals i les persones 
interessades 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 de manera definitiva les bases per a la concessió de subvencions per a la 
realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a 
pagar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i de la taxa per les llicències 
urbanístiques. 
 
Tercer.- Donar publicitat a les següents bases i procedir a la seva convocatòria pública. 
 
Quart.- 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 DE SUBVENCIONS PER LA REALITZACIÓ D’OBRES DE 
REHABILITACIÓ EN SECTORS DE LA CIUTAT AFECTATS PER LA LLEI DE BARRIS, PER A 
L’EXERCICI  2016 
 
 
PRIMERA. FINALITAT 
 
Donats els moments de dificultats econòmiques per a les famílies que, entre altres coses, és un 
factor determinant per a la no realització de les obres de manteniment dels edificis d’habitatges, 
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aquestes subvencions tenen com a finalitat fomentar els treballs de rehabilitació en aquelles zones 
més deprimides de la ciutat que tenen o han tingut una Llei de Barris. 
 
 
SEGONA. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i de la taxa per les 
llicències urbanístiques, en la realització de les següents actuacions: 
 

1. L’arranjament d’edificis amb patologies estructurals. 
2. Les actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatges. 
3. Les obres relacionades amb la col·locació d’ascensors en edificis d’habitatges que no disposin 

prèviament d’aparell elevador. 
4. La rehabilitació d’habitatges per d’obtenir l’habitabilitat adequada, per estalviar consum 

energètic, o per adaptar l’habitatge a canvis relacionats amb l’aigua, el gas, l’electricitat, la 
protecció antiincendis, el sanejament o la supressió de barreres arquitectòniques. 

 
 
TERCERA. CRITERIS 
 
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, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud. 
 
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. CONDICIONS I REQUISITS 
 
Poden demanar les subvencions les persones físiques i les comunitats propietàries, usuàries o 
arrendatàries d’edificis que estiguin o hagin estat inclosos dins Lleis de Barris i per les obres que 
també siguin subvencionades per la  Generalitat de Catalunya o be reuneixi les condicions o 
requisits del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació 
d’habitatges de Catalunya, o norma que el substitueixi. 
 
En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la 
resta d’administracions. 
 
 
 
CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 100%  
2. Taxa per les llicències urbanístiques: 100%  
 
 
SISENA. SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. 
 
Per sol·licitar la subvenció caldrà: 
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1. Presentar sol·licitud. 
2. Justificar que el peticionari s’ha acollit a les ajudes que per aquest concepte concedeix  

la Generalitat de Catalunya, o bé informe favorable de reunir les condicions o requisits 
del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació 
d’habitatges de Catalunya, o norma que el substitueixi, la qual cosa s’acreditarà 
mitjançant informe de la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament. 

3. Justificar que s’ha demanat la llicència d’obres corresponent. 
4. Si la subvenció és per patologies estructurals, justificar-ho documentalment. 

 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. 
 
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. 
 
 
SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i 
Habitatge, Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró. 
  
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. 
 
 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 
Els ajuts s’atorgaran, de forma provisional, en el termini abans indicat, un cop resoltes les sol·licituds 
d’ajuts formulades a la Generalitat pels mateixos conceptes o bé amb l’informe favorable de reunir 
les condicions o requisits del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de 
rehabilitació d’habitatges de Catalunya, o norma que el substitueixi. 
 
Els ajuts s’elevaran a definitius un cop acabades les obres prèvia justificació de la seva execució, i 
quan es disposi de la resolució definitiva favorable de l’ajut, pel mateix concepte, per part de la 
Generalitat de Catalunya o bé amb l’informe favorable de reunir les condicions o requisits del Decret 
455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, o 
norma que el substitueixi. 
 
 
NOVENA. 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. 
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DESENA. 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)  
 
 
ONZENA. 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. 
 
 
DOTZENA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Aquestes bases substitueixen els articles 1 al 5 del Títol I, de les Normes per a la concessió d’ajuts 
per a realitzar obres de rehabilitació d’habitatges i obres de restauració i conservació de béns 
catalogat, que queden derogats en el ben entès que mantenen la seva vigència els articles 6 a 9 del 
Títol II relatius als ajuts per obres de restauració i conservació de béns catalogats. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

7  -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’ IBI PER 

RAONS SOCIALS, PER A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent: 

 

“En data 29 d’octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar provisionalment les següents bases 
per a la concessió de subvencions per a l’exercici 2016: 
 
- Concessió de subvencions a famílies monoparentals per a pagar l'Impost sobre els béns 
immobles (IBI). 
 
- Concessió de subvencions a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós per a pagar 
l'Impost sobre els béns immobles (IBI). 
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- 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 2015 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 escaients. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels Grups Municipals, així com 
els serveis municipals han formulat algun aclariment i han rectificat algun error material, així 
com altres modificacions. 
 
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. 
 
Cal manifestar, respecte de 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, 
que el seu contingut ha estat inclòs com a exempció en l’ordenança fiscal reguladora 
d’aquesta taxa, de manera que no escau aprovar definitivament aquestes bases. 
 
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 ACORDS: 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades pels grups 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 de manera definitiva les següents bases per a la concessió de subvencions: 
 
- Concessió de subvencions a famílies monoparentals per a pagar l'Impost sobre els béns 
immobles (IBI). 
 
- Concessió de subvencions a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós per a pagar 
l'Impost sobre els béns immobles (IBI). 
 
Tercer.- Donar publicitat a les següents bases i procedir a la seva convocatòria pública. 
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Quart.- 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 PER A L’EXERCICI 2016 
 
 
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. A aquests efectes i, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei general de subvencions i, 
atesa la naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores l’obligació continguda a 
l’article 189.2 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. 
 
Quarta.- Persones destinatàries 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental que constin com a 
propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents 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. 
 
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 
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1. Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits: 
 
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 de 2016. 
 
b) 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. 
 
c) Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual a data 1 de 
gener de 2016. 
 
d) 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 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. 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 2016 i amb un import 
màxim de 200 euros. 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. 
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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 la persona interessada  a 
favor de l’Ajuntament per consultar la informació dels registres públics de les administracions 
corresponents. Tanmateix 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 efectuat el 
pagament del rebut objecte de la subvenció. Cas que el cobrament estigui domiciliat, podrà ser 
objecte de compensació amb el deute pendent pel mateix concepte. A aquests efectes amb la 
presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant accepta 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 
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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 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 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 PER A L’EXERCICI 2016 
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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 

immobl
es (IBI) 
corresp

onent al 
seu 

habitatge habitual a les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que reuneixin els requisits 
establerts en les presents bases. 
 
També es preveu una subvenció sobre l’IBI en relació amb les finques que hagin esdevingut 
totalment inhabitables per causes de força major o esfondrament d’aquestes. 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
1.  Les subvencions a les que fan referència les presents 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. A aquests efectes i, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei general de subvencions i, atesa la 
naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores l’obligació continguda a l’article 189.2 
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. 
 
Tercera.- Condicions, requisits i quanties 
 
I) Subvencions del 34%: 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que reuneixin els 
requisits següents: 
 

a) Ser propietari/ària i/o usufructuari/ària de l’habitatge (ha de constar com a subjecte passiu 
de l’IBI), en data 1 de gener de 2016. 

 
b) Límit d’ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona contribuent en 

el mateix domicili: 
 
Els valors estan calculats a partir del salari mínim interprofessional. 

 
Es concedirà també quan algun membre de la unitat familiar (que no és el titular del rebut) no està 
en atur forçós, sempre que pateixi una discapacitat igual o superior al 33% i/o sigui menor de 23 
anys - i treballi a temps parcial. 

 
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. 

 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) 

1 SMI  de l’any en curs (x 14 pagues mensuals) 
2 Tram anterior + 30% SMI  

3 Tram anterior + 30% SMI 

4 Tram anterior + 30% SMI 

5 o més Tram anterior + 30% SMI 

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 tingui un grau de 
discapacitat igual o superior al 65% 

S’aplicarà el segon tram immediatament superior al previst en la 
present taula 



 91 

Aquests requisits hauran de complir-se en el moment de la presentació de la instància en el registre 
general de l’Ajuntament o bé en el de l’òrgan administratiu o entitat habilitades d’acord amb l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
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.   
 
La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni l’aparcament ni el 
traster en propietat. 

 
L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 

 
II) Subvencions del 10%: 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que reuneixin els 
requisits següents: 
 

a) Ser propietari/ària i/o usufructuari/ària de l’habitatge (ha de constar com a subjecte passiu 
de l’IBI), en data 1 de gener de 2016. 

 
b) Límit d’ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona contribuent en 

el mateix domicili: 
 

 Subv. del 10% 

nombre residents Llindar de renda 

1 10.988,16 € 

2 13.712,28 € 

3 16.436,40 € 

4 19.160,52 € 

5 21.884,64 € 
 
Els valors estan calculats a partir de la pensió mínim amb cònjuge a càrrec. 
 
Es concedirà també quan algun membre de la unitat familiar (que no és el titular del rebut) no està 
en atur forçós, sempre que pateixi una discapacitat igual o superior al 33% i/o sigui menor de 23 
anys - i treballi a temps parcial. 

 
e) 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. 

 
f) Tenir només en titularitat el propi habitatge i una sola plaça d’aparcament i un traster. No 

serà causa de denegació de la subvenció el fet que la unitat familiar tingui un segon bé 
immoble, sempre i quan aquest no tingui un valor cadastral superior als 10.000 euros. 

 
Aquests requisits hauran de complir-se en el moment de la presentació de la instància en el registre 
general de l’Ajuntament o bé en el de l’òrgan administratiu o entitat habilitades d’acord amb l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
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L’import màxim de la subvenció, del 10 % del valor del rebut de l’IBI, 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.   
 
La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni l’aparcament ni el 
traster en propietat. 

 
L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
III) Subvenció de finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o 
esfondrament: 
 
Pel que fa a la subvenció de finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força 
major o esfondrament, serà del 100% del rebut i només podrà ésser concedida a persones físiques, 
en relació amb la finca que sigui el seu habitatge. La persona sol·licitant haurà d’haver abonat el 
rebut de l’IBI, així com caldrà que no tingui deutes amb l’Ajuntament. En aquest cas les persones 
sol·licitants han de complir tots els requisits establerts en aquest precepte, llevat del límit 
d’ingressos. 

 
L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
 
Quarta.-  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: 
 
d) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat empadronades en 

l’habitatge. 
  
e) 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. 
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- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i naturalesa 
dels mateixos. 

 
f) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat el sol·licitant i les persones que 

convisquin amb ell.  
 
g) 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. 

 
L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, 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 de l‘1 de gener fins el 31 de 
maig de 2016, 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.- 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. 
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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. 
 
Sisena.- Incompatibilitats 
 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2016, inclosa la bonificació establerta a 
l’article 7.5 de l’Ordenança de l’IBI per a les famílies nombroses, són excloents o incompatible entre 
elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret només a una d’elles. 
 
Setena.- 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. 
 
Vuitena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà dins del primer trimestre de l’exercici 2017, 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.  
 
En 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.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
Desena.- 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. 
 
Onzena.- 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)  
 
Dotzena.- 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 
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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: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2)  i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 

 

8  -   APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALS PROPIETARIS 

D’HABITATGES QUE ELS CEDEIXIN A LA BORSA DE LLOGUER, PER 

A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent: 

 
“En data 29 d’octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar provisionalment les bases per a la 
concessió de subvencions a propietaris d'habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per 
a pagar l'Impost sobre els béns immobles (IBI), per a l’exercici 2016. 
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En data 4 de novembre de 2015 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 escaients. 
 
Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels Grups Municipals i les 
persones interessades, així com els serveis municipals han formulat algun aclariment i han 
rectificat algun error material, així com altres modificacions. 
 
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. 
 
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 ACORDS: 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades pels grups municipals i les persones 
interessades 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 de manera definitiva les següents bases per a la concessió de subvencions a 
propietaris d'habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a pagar l'Impost sobre els 
béns immobles (IBI). 
 
Tercer.- Donar publicitat a les següents bases i procedir a la seva convocatòria pública. 
 
Quart.- 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 DE SUBVENCIONS PER ALS PROPIETARIS D’HABITATGES QUE ELS 
CEDEIXEN A LA BORSA DE LLOGUER, PER A L’EXERCICI  2016 
 
PRIMERA. FINALITAT 
 
Atesa la necessitat d’habitatges de lloguer a preus justos o socials per fer front a la demanda de gran 
nombre de famílies desnonades i vist que els parc d’habitatge públic és insuficient, aquestes 
subvencions tenen com a finalitat incentivar l’aportació d’habitatge privat que ajudi a mitigar el 
problema. 
 
 
SEGONA. OBJECTE 
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Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions de l’impost sobre bens immobles d’aquells habitatges desocupats que es cedeixin a la 
Borsa de lloguer. 
 
 
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, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud. 
 
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. CONDICIONS I REQUISITS 
 
Poden demanar la subvenció descrita a l’article segon els propietaris d’habitatges desocupats, 
sempre que siguin particulars o institucions i entitats sense afany de lucre, que l’aportin a la Borsa i 
que el preu del lloguer sigui inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència que accedeix a 
l’habitatge i entre el 25% i el 30% inferior a la renda de mercat.  
 
S’inclouen en aquest supòsit els propietaris que actualment tenen cedit l’habitatge a la Borsa de 
Lloguer i compleixen els requisits anteriors.  
 
En tots els casos hauran de complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions i al Reial decret 887/2006, en virtut del qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei. 
 
 
CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
Impost sobre bens immobles (IBI): 100% com a màxim en cas de lloguer durant tot l’any, o la part 
proporcional dels mesos que ha estat llogat.  
 
 
SISENA. CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS 
 
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen 
aquetes bases. 
 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 
normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. 
 
Per sol·licitar la subvenció caldrà: 
 

5. Presentar sol·licitud on també hi consti el c/c on ingressar la subvenció. 
6. Fotocòpia acreditativa del pagament del darrer rebut de l’impost sobre bens immobles 

(IBI) 
7. Informe favorable de la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, conforme reuneix 

tots els requisits per ser subvencionat 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. 
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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. 
 
 
SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i 
Habitatge, Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró. 
  
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. 
 
 
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 abonament de la subvenció a través de 
transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. 
 
 
NOVENA. 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. 
 
 
DESENA. 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)  
 
 
ONZENA. 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 
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Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i 

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular.  

 

 

9 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT 

ECONÒMICA, PER A L'EXERCICI 2016. 

 

El senyor Juan Carlos Jérez, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la proposta 

següent 

 

“En data 29 d’octubre de 2015 el Ple municipal va aprovar provisionalment les bases per a la 
concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a pagar l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO); la taxa per les llicències urbanístiques; l'Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM); la taxa per les llicències ambientals i 
comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l'inici de l'activitat; la taxa per ocupacions 
del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del 
domini públic municipal; i el preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus 
comercials i industrials assimilables als municipals i gestió d'altres residus especials, per a 
l’exercici 2016. 

 
En data 4 de novembre de 2015 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 escaients. 
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Dins d’aquest termini, s’han presentat al·legacions per part dels Grups Municipals, així com 
els serveis municipals han formulat algun aclariment i han rectificat algun error material, així 
com altres modificacions. 
 
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. 
 
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 ACORDS: 
 
Primer.- Contestar les al·legacions presentades pels grups municipals i les persones 
interessades 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 de manera definitiva les bases per a la concessió de subvencions per al 
foment de l'activitat econòmica, per a pagar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO); la taxa per les llicències urbanístiques; l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM); la taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors 
a l'inici de l'activitat; la taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la 
utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal; i el preu públic pels 
serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables als municipals 
i gestió d'altres residus especials. 
 
Tercer.- Donar publicitat a les següents bases i procedir a la seva convocatòria pública. 
 
Quart.- 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 DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA PER A 
L’EXERCICI  2016 
 
 
 
PRIMERA. FINALITAT 
 
Donada les dades d’atur de Mataró, de més del 20%, especialment entre els joves i els majors de 44 
anys, aquestes subvencions tenen com a finalitat fomentar la implantació a Mataró d’activitats 
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econòmiques, ja siguin del sector serveis com de la indústria, així com impulsar la dinamització 
comercial. 
 
 
SEGONA. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de 
subvencions pel foment de l’activitat econòmica, en la liquidació dels següents impostos, taxes i 
preus públics: 
 
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), quan amb motiu de l’execució de l’obra 

es contracti, de forma indefinida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos. 
 
2. Taxa per les llicències urbanístiques, quan amb motiu de l’execució de la llicència es contracti, de 

forma indefinida, persones aturades, inscrites a l’OTG per un mínim de 3 mesos. 
 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), en el supòsit d’adquisició d’un vehicle destinat 

a una activitat empresarial o comercial, quan l’ús del mateix sigui imprescindible per al seu 
desenvolupament. 

 
4. Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de 

l’activitat: 
 

a) Activitats que s’estableixin a Mataró per persones menors de 30 anys. 
b) Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC i que generin dos llocs de treball, com a 

mínim. 
c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat. 
d) Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin a un 

polígon industrial. 
e) Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que s’instal·lin en 

un polígon industrial. 
f) Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es dediquin a 

la fabricació o instal·lació d’energies renovables. 
g) Activitats comercials, incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) quin 

període d’obertura no excedeixi d’un mes de durada. 
h) Activitats innòcues que siguin traslladades per la mateixa persona titular d’un local a un 

altre. 
 
5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal, quan amb motiu de l’autorització d’una nova 
terrassa es contracti, de forma indefinida o fix discontinua: 

 
- Persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos). 
- Persones aturades menors de 30 anys. 
 
6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables 

als municipals i gestió d’altres residus especials, quan amb motiu de l’activitat es contracti: 
 
- Joves de fins a 30 anys, en el marc del programa Fem Ocupació Jove, per un termini de 6 mesos. 
- Persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 mesos), majors de 44 

anys, per un període mínim d’1 any. 
 
 
 
TERCERA. 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. 
 
 
QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS 
 
Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques, que compleixin les 
condicions i requisits següents: 
 
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): el subjecte passiu haurà de ser una 

microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 
 
2. Taxa per les llicències urbanístiques: el subjecte passiu haurà de ser una microempresa, amb un 

màxim de 5 treballadors/es. 
 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): el subjecte passiu hauran de ser autònoms i 

s’haurà d’haver donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 3 últims 
mesos, procedent de l’atur o de la capitalització. 

 
4. Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de 

l’activitat: 
 

a) Activitats que s’estableixin a Mataró per persones menors de 30 anys: el subjecte passiu 
haurà de ser un empresari individual, societat civil privada o comunitat de béns. 

b) Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC: el subjecte passiu haurà de ser una 
microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat: el subjecte passiu 
haurà de ser una microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

f) Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es dediquin a 
la fabricació o instal·lació d’energies renovables: el subjecte passiu haurà de ser una 
microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

h)  Activitats innòcues que siguin traslladades per la mateixa persona titular d’un local a un 
altre: el subjecte passiu haurà de ser una microempresa. 

 
5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal: el subjecte passiu haurà de ser una 
microempresa, amb un màxim de 5 treballadors/es. 

 
6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables 

als municipals i gestió d’altres residus especials 
 
En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, 
l’Agència Tributària, i amb la Seguretat Social.  
 
 
CINQUENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 25% per cada lloc de treball que es 

creï, i fins a un màxim del 75%, amb un import màxim total de 1.000 €. 
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2. Taxa per les llicències urbanístiques: 100% 
 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): l’import equivalent al rebut de l’exercici 2016 

corresponent a la categoria del vehicle. 
 
4. Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de 

l’activitat, en tots els supòsits, 50%, amb un import màxim total de 500 €. 
 
5. Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 

aprofitament especial del domini públic municipal: 25% per cada lloc de treball que es creï, i fins 
a un màxim del 75%, amb un import màxim total de 500 €. 

 
6. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables 

als municipals i gestió d’altres residus especials: 25% per cada lloc de treball que es creï, i fins a 
un màxim del 75%, amb un import màxim total de 500 €. 

 
 
SISENA. CONVOCATÒRIA PÚBLICA I SOL·LICITUDS 
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen 

aquetes bases. 
 
2. Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància 

normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. 
 
3. A les sol·licituds de qualsevol de les subvencions caldrà adjuntar la documentació següent: 
 

3.1. Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant. 
3.2. Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si s’escau, l’import de la subvenció 

emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons 
model establert a tal efecte. 

3.3. Fotocòpia del pagament de l’impost, taxa o preu públic, excepte en el cas de l’ Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

3.4. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb 
l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
4. En funció del tipus de subvenció caldrà aportar també la següent documentació o qualsevol altre 

que acrediti el mateix: 
 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO):  

 Fotocòpies del contracte de treball. 
 Historial de vida laboral de la persona contractada ó certificat de l’OTG on consti el període 
d’inscripció a l’oficina. 

 
 Taxa per les llicències urbanístiques: servirà la mateixa documentació presentada per l’ICIO. 
 
 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM):  
 

 Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social. 
 Alta activitat econòmica – fotocòpia del model 036 de l’Agència Tributària. 
 Historial de vida laboral de la persona donada d’alta d’autònoms ó certificat de l’OTG on 
consti el període d’inscripció a l’oficina. 
 Documentació del vehicle (fitxa tècnica) ó documentació que acrediti el tipus o les 
característiques del vehicle. 
 Documentació que acrediti la compra del vehicle. 
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 Taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i 
aprofitament especial del domini públic municipal:  

 
 Fotocòpies del contracte de treball. 

 Fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada.  

 Historial de vida laboral de la persona contractada ó certificat de l’OTG on consti el període 
d’inscripció a l’oficina. 

 
 Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables 

als municipals i gestió d’altres residus especials: 
 
En el cas de contractar joves de fins a 30 anys, en el marc del programa Fem Ocupació Jove: 
 

 Fotocòpies del contracte de treball. 

En el cas de contractar persones aturades de llarga durada (inscripció a l’OTG per un mínim de 18 
mesos), majors de 44 anys: 
 

 Fotocòpies del contracte de treball. 

 Fotocòpia del DNI/NIE de la persona contractada. 

 Historial de vida laboral de la persona contractada ó certificat de l’OTG on consti el període 
d’inscripció a l’oficina. 

 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. 
 
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. 
 
 
SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Mataró. 
  
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. 
 
 
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 abonament de la subvenció a través de 
transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. 
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NOVENA. 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. 
 
 
DESENA. 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)  
 
 
ONZENA. 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: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2) i corresponent als membres del grup municipal 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2), corresponent als membres del grup municipal 

VOLEMataró (2)  i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, desitja unes bones festes i aprofita l’avinentesa 

per fer dos agraïments i una declaració d’intencions. El primer dels agraïments és pel 

col·lectiu de treballadors dels serveis econòmics de l’Ajuntament que davant de cadascuna de 
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les demandes tant de l’equip de govern com de l’oposició han preparat la documentació 

necessària per respondre les demandes de tothom amb una gran celeritat. També agrair a les 

persones que han participat del debat i han col·laborat per a que les ordenances siguin les 

millors possibles per la ciutat de Mataró amb les seves propostes i al·legacions i molt 

especialment a aquells regidors i grups que amb les seves abstencions han fet possible que 

avui la ciutat tingui ordenances. 

És veritat que aquest govern va facilitar en la Junta de Portaveus quins eren els seus 

compromisos, alguns d’ells compartits per tots, com no anar enrere en la despesa social, però 

acceptem que és veritat que per la propera vegada el pressupost ha d’estar en el mes de 

desembre igual que ho estan les ordenances. 

Des d’aquests agraïment i declaració d’intencions pel 2016 els emplaço a tots en que tinguin 

unes molt bones festes i que entre tots seguim teixint la ciutat que els ciutadans i ciutadanes 

de Mataró es mereixen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22 hores del vespre, el Sr. President aixeca 

la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 
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