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ACTA NÚM. 13/2016 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2016. 

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-cinc d’octubre 

de dos mil setze, essent les 19:00 hores de la tarda, 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) 
S’incorpora a la sessió durant el debat dels punts de l’ordre del dia 

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES REGIDOR -DELEGAT                     (PSC) 
Mª 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 PARAMES SOTERAS REGIDOR (C’s) 
MARIA JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ REGIDORA (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 CUÉLLAR I GISBERT   REGIDOR              (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MONICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   RGIDOR       (ICV-EUIA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita  
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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 

7591/2016 de 20 d'octubre 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 25 d’octubre      
de 2016 

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 25 d’octubre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens 
de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
  DICTAMENS 
 
  CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
        DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
        -Servei d’Ingressos-     
 
1   Aprovació provisional de les modificacions de l’ordenança general d'ingressos de dret 

públic i de les ordenances reguladores dels impostos municipals, així com de les 
categories fiscals dels carrers, per a l'exercici 2017.  

 
2   Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals reguladores de les 

taxes, per a l'exercici 2017. 
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3   Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances reguladores dels preus 
públics, per a l'exercici 2017.  

 
4   Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de la 

cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2017.  
  
5   Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de la 

realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla 
Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l’exercici 2017.  

 
6   Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de la 

realització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges, per a l’exercici 2017. 
  
7   Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al foment de 

l'activitat econòmica, per a l’exercici 2017 
 
8   Aprovació provisional de les bases reguladores d'ajuts a l'habitatge, per a l’exercici 

2017. 
 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar 

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per 

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada. 

 

 

A continuació es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 
 

L’Il.lm. Sr. President recorda que es farà un debat conjunt de tots els punts de l’ordre del dia, i 

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

una única intervenció pel torn de replica.  

 

 

 

 

 

 



 4 

DICTAMENS 
 

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei d’Ingressos- 

 

 

1 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE 

L’ORDENANÇA GENERAL D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC I DE LES 

ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS MUNICIPALS, AIXÍ 

COM DE LES CATEGORIES FISCALS DELS CARRERS, PER A 

L'EXERCICI 2017.  

 

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

modificació d’ordenances fiscals. La proposta que presentem i la proposta de pressupostos 

que presentarem no estan pensades per donar resposta a les necessitats de l’Ajuntament sinó 

per donar resposta a les necessitats de la ciutat. Ens hem de congratular per l’austeritat i el 

rigor pressupostari en la despesa que ens ha permès afrontar 2017 amb millors perspectives. 

Rigor que en va permetre aprovar una modificació dels pressupostos del 2016 el passat Ple 

ordinari d’aquest mes d’octubre. Durant el debat dels pressupostos i ordenances fiscals del 

2016 el Govern es va comprometre que pel exercici 2017, el debat de pressupostos, 

ordenances fiscals i pla d’actuació municipal (PAM), fos un debat conjunt. El passat 29 de 

setembre passat vam presentar l’avantprojecte d’ordenances fiscals i el marc pressupostari 

pel 2017, així com les principals línies d’estratègia i propostes d’actuació del govern amb les 

corresponents partides pressupostàries, dins del marc del pla de mandat i dels objectius del 

pla estratègic Mataró 20/22. La novetat a les modificacions que portem avui per la seva 

aprovació inicial és, per un costat, que es fa en un debat conjunt del marc pressupostari i 

prioritat PAM, i la segona i conseqüència de la primera, que cada modificació d’un impost o 

d’una taxa està directament relacionat amb una acció PAM i a una corresponent dotació 

pressupostària. El compromís amb el rescat social i la tarifació social ha permès que en el 

present exercici més famílies, persones i empreses s’hagin pogut beneficiar de les 

bonificacions i exempcions acordades pel Ple de l’Ajuntament pel 2016. A data d’avui el 

conjunt de bonificacions i exempcions superen el gairebé 50.000€ la despesa en aquest 
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mateix concepte de l’any passat. Un 41,30% més que l’any passat. Cal destacar que aquesta 

millora ha estat gràcies en part a la informació que s’ha fet del conjunt de beneficis amb la 

publicació de la guia de beneficis fiscals, les cartes a les persones beneficiaries i el suport 

d’informació des de serveis socials. Proposem pel 2017 mantenir aquests beneficis fiscals a 

l’IBI i a la brossa domiciliària i afegir trams de tarifació social de forma que les llars amb valors 

cadastrals inferiors a 42.302€ pagarien un 26,6% menys en la tarifa de la brossa domiciliària. 

En la mesura que les modificacions que finalment s’aprovin impliquin majors ingressos, també 

es podran millorar les bonificacions socials de l’IBI per l’exercici 2017. L’objectiu de la política 

tributària del 2017 serà la reactivació de l’economia, la sostenibilitat i la mobilitat. Proposem un 

increment de l’IBI d’un 1,75% a tots els tipus de gravamen per dotar accions concretes del 

PAM, en especial aquelles que tenen a veure directament amb les prioritats socials, increment 

que suposa uns 7 o 8 euros anuals més al rebut mig. Els majors ingressos per aquest 

concepte hi van íntegrament destinats a programes del pla d’actuació municipal. Quant l’IAE, 

proposem un increment mig del 3,7% dels rebuts, -recordem que només paguen les empreses 

que facturen més de 1.000.000€-, majors ingressos que aniran directament a un fons per a la 

reactivació econòmica en forma d’ajuts, subvencions i bonificacions, principalment per 

l’obertura de noves empreses i establiments. A l’impost de circulació proposem deixar de 

bonificar progressivament els vehicles de més de 25 anys d’antiguitat, reconduint l’impost 

perquè la fiscalitat ha de lligar-se cada cop més al concepte de fiscalitat mediambiental; els 

ingressos addicionals seran destinats a la mobilitat sostenible. Quan proposem recuperar la 

taxa de guals de manera progressiva en quatre anys, ho fem en el marc del pacte per la 

mobilitat. Aquesta política va portar a l’Ajuntament a incentivar l’aparcament fora dels carrers 

amb la supressió en el 2003 de la taxa de gual. Taxa que carrega el fet de tenir dret de pas a 

la via pública des d’un immoble. Finalitzar l’objectiu d’aquest incentiu, pensem que pertoca a 

la seva regularització. En aquest cas, la proposta preveu que la taxa tingui en compte el 

nombre de vehicles que hi ha als aparcaments i no només l’amplada del gual. Tots els 

ingressos addicionals aniran a fons destinats al manteniment de voreres i per la millora de 

l’accessibilitat. Quan proposem de tarifació social de la brossa domiciliaria ho fem en el marc 

dels debats que s’han tingut per part dels grups municipals i la comissió de tarifació. El criteri 

que proposem, donat que la taxa es paga per domicili, és el valor cadastral dels immobles; no 

hi ha un increment dels ingressos sinó una distribució progressiva de la taxa a menor valor 

cadastral menor taxa i a l’inrevés. Altres mesures que proposem en la mateixa línia, incentius 

fiscals de l’IBI a propietaris de locals que els cedeixen per a programes de comerç. Incentius 

fiscals de l’impost de construccions i obres (ICIO) per les obres d’adequació de nous 
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establiments, una tarifa integrada per obres menors que inclogui la taxa d’ocupació de via 

pública pels contenidors i sacs de runa. Una subvenció de l’IBI i una bonificació de l’ICIO a 

edificis patrimoni històric. Subvenció de l’ICIO per obres d’adequació d’habitatges per cedir-los 

a la bossa de lloguer social i es manté la bonificació de la plusvàlua i el 100% del rebut de l’IBI 

per aquest mateix concepte. Subvenció del 50% de l’ICIO a obres d’estructura i accessibilitat 

per a comunitats de propietaris a més de l’actual 100% per la zona de llei de barris, bonificació 

per a obres realitzades per entitats sense ànim de lucre, bonificació de l’ICIO per obres per 

rehabilitació i millora de qualificació energètica, exempció de la taxa d’animals domèstics per a 

gats i fures, reducció per a la tinença per a gossos de 30 a 20€ en el marc del debat del 

benestar animal amb l’objectiu d’acostar els cens municipal al cens reals dels gossos 

residents a Mataró amb campanyes d’informació i també si s’escau sancionadores i gratuïtat 

per reserves d’estacionament de bicicletes a establiments de missatgeria. Proposem també 

una nova taxa de verificació dels habitatges buits en el marc de l’ordenança de pisos buits i 

una adaptació de la taxa de telecomunicacions de telefonia mòbil per adaptar-la a l’actual 

jurisprudència europea i del Tribunal Suprem. Pel que fa als preus públics es proposa la 

congelació de la majoria amb l’excepció dels preus funeraris que tindran un increment de 

l’1,20% d’acord amb el contracte de l’empresa concessionària. En resum, es tracta d’una 

proposta d’increment moderat de la pressió fiscal pensada per donar resposta a les 

necessitats de la ciutat en el marc del pressupost i del PAM que posa l’èmfasi en la 

recuperació econòmica i la sostenibilitat. Proposta que resta oberta al debat amb els grups 

municipals i al procés participatiu amb la ciutadania i les entitats. 

 

El dictamen de la Comissió Informativa que es presenta a votació és el següent: 

 

“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l'aprovació i la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Portem en aquest expedient l’aprovació provisional de les modificacions fetes en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal,  així com les 
modificacions fetes a les Ordenances reguladores de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), de l’impost sobre els béns immobles (IBI), de l’impost 
sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de l’impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) i de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com el text refós de 
cadascuna d’aquestes ordenances. 
 
En la present proposta també es conté l’aprovació provisional de la derogació de l’ordenança 
reguladora de l’impost sobre despeses sumptuàries. 
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Així mateix s’inclouen en aquest expedient les modificacions fetes a la categoria de carrers. 
 
 
Primer.-  Modificacions proposades 
 
Estan detallades totes elles als annexos que acompanyen el present acord.  No obstant, 
podem assenyalar d’una manera general i sense ser exhaustius, el següent:   
 
 

a) Respecte de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipal 
 

- Instauració progressiva de l’administració electrònica en les relacions amb la ciutadania. 
 

- Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan la 
persona interessada resulti obligada a rebre-les per aquesta via, d’acord amb la llei. 
 

- S’introdueix el còmput per hores i minuts en els terminis dels procediments. 
 

- Increment de la durada màxima del procediment inspector tributari, que passa de 12 a 18 
mesos.  
 
 

b)  Pel que fa als impostos: 

- En relació amb l’impost sobre els béns immobles (IBI): 

o Es preveu l’increment de l’1,75% del tipus impositiu. 

o Quant a la bonificació per a les famílies nombroses, s’insereix a l’escalat de la renda el criteri 
relatiu a les persones amb discapacitat i les víctimes de violència de gènere. 

o Així mateix, es modifica el llindar del tipus diferenciat A (aparcament i magatzem) per reduir la 
quota tributària, especialment la de les places dobles d’aparcament. 

o En el cas que  l’ús principal assignat a un bé immoble per la Gerència Regional del Cadastre 
entri en contradicció amb els usos urbanístics previstos al pla general aprovat vigent i aquest 
ús comporti l’aplicació del tipus diferenciat, s’aplicarà el tipus corresponent a la parcel·la, 
d’acord amb l’informe del servei de planejament urbanístic de l’ajuntament. 

o  

- En l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM), se suprimeix progressivament la 
bonificació del 100% de la quota per als vehicles amb una antiguitat mínima de 25 anys, de 
manera que es redueixi en un 20% cada any, de manera que a l’any 2021 aquesta 
desaparegui. 

Quant a la bonificació del 75% de la quota per als vehicles elèctrics i bimodals; i els que 
utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli (GLP), metà, metanol, 
hidrògens i derivats d’olis vegetals, es redueix un 5% la dels híbrids (passant a ser del 70%) i 
reduir un 15% la dels biogàs, olis, etc (passant a ser del 60%). 
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- Incrementar en un 3,75% l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE). 

  
c)  Pel que fa a les categories fiscals  dels carrers, s’incorporen els nous carrers aprovats a la 

sessió del ple del dia 7 d’abril de 2016 i del dia 5 de maig de 2016, als quals se’ls atorga el 
corresponent número de categoria fiscal, així com la modificació adoptada a l’esmentat acord i 
l’assignació de categories fiscals dels tres carrers que no en tenien. 
  
 
Segon.- 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, veient 
els annexos que acompanyen el present acord,  consta d'una manera clara i amb la redacció 
pertinent tot el que es modifica. 
 
3. L'òrgan competent per a 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'adopta  per majoria 
simple.  
 
Per tot això, es  proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents, les modificacions fetes a 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal,  
així com les modificacions fetes a les Ordenances reguladores de l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), de l’impost sobre els béns immobles 
(IBI), de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), de l’impost sobre els 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com 
el text refós de cadascuna d’aquestes ordenances. 
 
Aquestes modificacions es detallen als annexos números 1 i 2, els quals s’aproven i queden 
incorporats a la present proposta. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la derogació de l’ordenança 
reguladora de l’impost sobre despeses sumptuàries. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents, les modificacions fetes al 
llistat de les categories fiscals dels carrers. 
 
Aquestes modificacions es detallen a l’annex (amb número 5), el qual s’acompanya a la 
present proposta i s’aprova. 
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Quart.- Exposar al públic aquests acords provisionals al tauler d'anuncis de l'Ajuntament,  
juntament amb el  text complert de  les modificacions fetes, les quals figuren als annexos. 
 
Aquesta exposició serà per un termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients.  
 
Transcorregut el període d'exposició pública sense què s’hagi presentat cap reclamació, els 
acords adoptats esdevindran definitivament aprovats sense necessitat de cap altre acord 
plenari.” 

 

 

 

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) S’adapta l’article 5.1 a les noves Lleis 39 i 40/2015. 
L’article 5.1 queda redactat així: 
“ Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els termes 
establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del 
sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a la Llei del Parlament 
de Catalunya 10/2001, de 13 de juliol d’arxius i documents i a la normativa sobre 
transparència. “ 
 
b) L’article 10.1 s’adapta a la Llei 39/2015, pel que fa al còmput per hores. 
L’article 10.1 queda redactat així: 
“ 1. Sempre que no s’expressi una altra cosa, quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entén 
que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formen part d’un dia hàbil. 
Els terminis expressats per hores es computaran d’hora en hora i de minut en minut des de 
l’hora i minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti i no podrà 
tenir una daurada superior a vint-i-quatre hores, ja que aleshores es comptaran per dies. 
Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que són hàbils i s’exclouen del còmput 
els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions. “ 
 
c) Se suprimeix l’apartat 8 de l’article 11, per tal d’adequar-se a la Llei 39/2015: 



 10 

“ 8. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingresos municipals 
que hagi de practicar l’ORGT, s’efectuarà en la forma prevista en la seva ordenança general. “ 
 
d) En l’exposició pública dels padrons s’especifica que aquest termini es comença a 
computar deu dies abans de l’inici del cobrament en voluntària. 
L’article 16.1 queda redactat així: 
“1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir de 
deu dies abans del primer dia d’inici del període de cobrament en voluntària. 
Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat al BOP i per mitjans 
electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT.” 
 
e) S’adapta l’article 19, relatiu a la notificació, al model proposat per la Diputació de 
Barcelona, el qual fa referència a la notificació electrònica. 
 
L’article 19 adopta aquest nou redactat: 
“ Article 19 – Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de 
gestió, liquidació, recaptació i inspecció 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas,quan la 
persona interessada estigui obligada a rebre-les per aquesta via.  
2. Les persones interessades que no estiguin obligades a rebre notificacions electròniques, 
podran decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració Pública la seva voluntat. 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, 
així com de la data, la identitat de la persona receptora i el contingut de l’acte notificat. 
4. La pràctica de la notificació s’ajustarà al que estableixen la Llei general tributària i per la 
normativa de desenvolupament, essent supletòria la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú se’n fes càrrec,es farà constar aquesta 
circumstància en l’expedient, junt amb el dia i l’hora en què es va intentar la notificació, intent 
que s’haurà de repetir per una sola vegada i en una hora diferent dins dels tres dies següents. 
En ca que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de les quinze hores, el segon 
intent s’haurà de realitzar després de les quinze hores i a l’inrevés, deixant en tot cas un 
marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 
6. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en què es 
produeixi l’accés al seu contingut. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut 
deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’hagi accedit al eu 
contingut. 
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment, es citarà la persona interessada o qui 
la representi, amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per a cadascuna de les persones 
interessades, al BOE. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb 
indicació del subjecte passiu, la persona obligada tributària o representant, el procediment que 
les motiva, l’òrgan responsable de la seva tramitació i el lloc i el termini on s’ha de 
comparèixer per a rebre la notificació. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini 
de quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci l BOE. 
Quan, transcorregut el termini indicat, no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà 
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per 
comparèixer. 
8. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als apartats 3, 4, 
5 i 6. 
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9. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals hagi estat delegada 
en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segon allò previst a la seva Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
10. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, 
l’Ajuntament enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic de la 
persona contribuent, informant-la de la posada a disposició d’una notificació en la seu 
electrònica de l’Ajuntament 
11. Quan la persona interessada hagués estat notificada per diferents vies, es prendrà com a 
data de notificació la produïda en primer lloc. 
12. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs 
de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents ordenances fiscals, no serà 
necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els supòsits 
establerts a l’article 102.3 de la Llei general tributària. “ 
 
f) Es crea un apartat 3 a l’article 44, relatiu a què en els casos de cànons per licitacions 
o procediments contractuals, les condicions de pagament es regiran per la seva pròpia 
normativa específica. 
S’afegeix el següent paràgraf a l’article 44: 
“ 3. En els casos dels cànons per licitacions o procediments contractuals, les condicions de 
pagament es regiran per la seva pròpia normativa específica. “ 
 
g) S’adapta l’article 49, relatiu a la prescripció, a la Llei 34/2015, de modificació parcial 
de la Llei general tributària. 
 
L’article 49 queda redactat així: 
“ Article 49 – Prescripció 
1. Prescriuen als quatre anys: 
a) El dret de l’Administració per determinar el deute tributari, mitjançant l’oportuna liquidació. 
b) L’acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. 
c) L’acció per imposar sancions tributàries. 
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties. 
 
2. La prescripció establerta a l’apartat anterior no afectarà al dret de l’Administració per 
realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l’article 115 de la Llei general 
tributària, llevat de l’establert a l’apartat segon de l’article 66 bis del mateix text normatiu, 
supòsits on resultarà aplicable el límit de 10 anys en ell establert. 
3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determinarà d’acord amb la normativa 
particular que en reguli la gestió del corresponent ingrés. 
4. El termini de prescripció s’interromprà en els casos i termes previstos a l’article 68 de la Llei 
general tributària. 
5. Produïda la interrupció, s’iniciarà de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la 
data de l’última actuació de la persona obligada al pagament o de l’Administració. 
Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta totes les persones obligades al 
pagament. 
6. La prescripció guanyada extingeix el deute. “ 
 
h) S’adapta l’article 50, relatiu a la compensació, a la Llei 34/2015, de modificació parcial 
de la Llei general tributària. 
 
L’article 50 queda redactat així: 
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“ Article 50 – Compensació 
1. Podran compensar-se els deutes a favor de l’Ajuntament que es trobin en fase de gestió 
recaptatòria, tant en voluntària com en executiva, amb les obligacions reconegudes per part 
d’aquell i en favor de la persona deutora. 
2. Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats per 
ingressar i per retornar que resultin de l’execució de la resolució a què fa referència l’article 
225.3 de la Llei general tributària. 
3. Quan la compensació afecti deutes en període voluntari, caldrà que la sol·liciti la persona 
deutora. 
4. Quan els deutes es trobin en període executiu, l’Alcalde pot ordenar la compensació, que 
es practicarà d’ofici i serà notificada a la persona deutora.“ 
 
i) Adaptar el contingut dels articles 55, 57, 59.3 i 60 al nou redactat de la Llei general 
tributària, introduït per la Llei 34/2015, de 21 de setembre i a la denominació del 
reglament sancionador (Reial decret 2063/2004, de 15 d’octubre). Les modificacions són 
de caire estilístic, llevat de l’ampliació del termini màxim de durada de les actuacions 
inspectores, el qual passa de ser de 12 mesos a 18 mesos. Aquest termini podrà ser de 27 
mesos en els casos que l’obligat tributaria tingui la xifra anual de negoci igual o superior a la 
requerida per auditar les seves comptes o bé estigui integrat en un grup d’empreses sotmès al 
regim de consolidació fiscal o al règim especial de grup d’entitats. 
També se suprimeix l’apartat c) de l’article 55.2, el qual manifesta que és funció de la 
Inspecció Fiscal comprovar que s'han ingressat efectivament els deutes tributaris que figurin 
als documents d'ingrés. Aquesta funció no s’ha contemplat mai a la Llei general tributària i a 
més a més és pròpia de Tresoreria o de l’òrgan que faci la recaptació. 
 
Els preceptes queden redactats de la següent manera: 
 
a) “ Article 55 – La inspecció tributària 
1. La inspecció de tributs té encomanades les funcions de comprovar i investigar el 
compliment acurat de les obligacions tributàries que estableix el sistema tributari local. 
L’exercici d’aquestes funcions comporta, si cal, regularitzar la situació tributària dels obligats 
mitjançant la pràctica d’una o més liquidacions. 
2. En l’exercici d’aquestes funcions administratives, li correspon realitzar les actuacions 
següents: 
a. Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per al descobriment dels que 
siguin ignorats per l’Administració tributària local. 
b. Comprovar que hi ha veracitat i aplicació correcta de les normes en les declaracions i 
autoliquidacions que els obligats tributaris hagin presentat. 
c. La realització d’actuacions d’obtenció d’informació relacionades amb l’aplicació dels tributs, 
d’acord amb l’establert en els articles. 93 i 94 de la Llei general tributària. 
d. Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i 
investigació. 
e. Verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessió o gaudiment de qualsevol 
benefici o incentiu fiscal i devolucions tributàries. 
f. Informar els subjectes passius i altres obligats tributaris sobre el contingut inaturalesa de les 
actuacions inspectores que s’iniciïn, sobre els drets i deures que els hi pertoquin, sobre les 
normes fiscals en general i sobre l’abast de les obligacions i drets que se’n derivin. 
g. Totes les altres actuacions que dimanin dels particulars procediments de comprovació de 
tributs locals que la normativa estableixi en cada cas, procurant amb especial interès la 
correcta inclusió en els censos d’aquells subjectes passius que hi han de figurar. 
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h. Recercar la informació necessària perquè els òrgans de l’Administració tributària local 
puguin portar a terme les seves funcions. 
i. Comprovar el valor dels drets, rendes, productes, béns, patrimonis, empreses i d’altres 
elements quan sigui necessari per determinar les obligacions tributàries. 
j. Realitzar actuacions de comprovació limitada en els termes que estableixen els articles 136 
a 140 de la Llei general tributària. 
3. És d’aplicació, si cal, el règim d’infraccions i sancions establert en la Llei general tributària i 
en les disposicions que la desenvolupen, especialment l’ara vigent Reglament de règim 
sancionador tributari, o la disposició que el substitueixi, així com qualsevol altra normativa que 
s’aprovi al respecte. “ 
 
b) “ Article 57 – Classes d’actuacions 
1. Les actuacions inspectores podran ser: 
a. De comprovació i investigació. 
b. D’obtenció d’informació amb transcendència tributària. 
c. De valoració. 
d. D’informe i assessorament. 
2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en la Llei general tributària, 
en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el Reglament general de les 
actuacions i els procediments de gestió i de la inspecció tributària i de desenvolupament de 
les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tribut i en les altres disposicions que 
siguin d’aplicació. 
3. L’exercici de les funcions pròpies de la Inspecció s’adequarà al corresponent pla 
d’actuacions inspectores aprovat per l’Alcalde. “ 
 
c) “ Article 59.3: 
“ 3. Les actuacions del procediment d’inspecció tindran caràcter general en relació a l’obligació 
tributària i període comprovat, o caràcter parcial si no afecten la totalitat dels elements 
d’aquesta obligació. En aquest últim cas, si s’haguessin acabat amb una liquidació provisional, 
els fets regularitzats no podran tornar a ser objecte d’un nou procediment. “ 
 
d) “Article 60 – Terminació de les actuacions inspectores 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini 
màxim de 18 mesos, amb caràcter general, o de 27 mesos: si l’obligat tributaria té la xifra 
anual de negoci igual o superior a la requerida per auditar les seves comptes o bé estigui 
integrat en un grup d’empreses sotmès al regim de consolidació fiscal o al règim especial de 
grup d’entitats. El termini del procediment inspector es comptarà des de la notificació del seu 
inici fins que s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant de les mateixes,. No 
obstant això, aquest termini es podrà perllongar 3 o 6 mesos més si concorren alguna de les 
circumstàncies previstes en els punts 4 i 5 de l’art. 150 de la Llei general tributària. 
El còmput del termini del procediment inspector quedarà suspès si concorre alguna de els 
circumstàncies previstes al punt 3 de l’article 150 de la Llei general tributària i en concrets per 
l’intent de notificació de la proposta de resolució o de liquidació resultant de les actuacions 
inspectores. 
2. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat tributari 
o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es neguen a rebre o subscriure 
l’acta, aquesta es tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat. 
3. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut, tramitació i 
efectes que estableixen els arts. 153, 155, 156 i 157 de la Llei general tributària i per la 
normativa dictada pel seu desenvolupament 
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4. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de conformitat o 
disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui al·legar tot allò que 
convingui al seu dret en relació amb la proposta que es vagi a formular.  
5. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord ha d’atorgar-se 
amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per liquidar o, en altre cas, per l’Alcalde. “ 
 
j) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
“ SEGONA – Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2017, han estat les dels articles 5, 10, 11, 16, 19, 44, 49, 50, 55, 57, 59.3 i 60.” 
 
 
2. ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS 
2.1.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA. 
a) Es millora l’actual estructura i redactat de l’article 7, relatiu a la bonificació d’aquest 
tribut per transmissió de l’habitatge habitual. S’inclou en un sol paràgraf el supòsit de 
 transmissió en favor del cònjuge i de la parella de fet. 
El punt 3 d’aquest article contempla la bonificació pels locals de negoci transmès per causa de 
mort, però no es fa esment a la parella de fet del causant com sí es fa en la vivenda. Cal 
equiparar la parella de fet al cònjuge del causant. 
També es proposa concretar que la persona beneficiària perdrà aquest benefici quan ransmeti 
la finca per actes inter vivos onerosos i voluntaris dins del termini de quatre anys des que es 
va realitzar la transmissió per causa de mort. D’aquesta manera, en els supòsits de persones 
que han gaudit de la bonificació, però han alienat la finca per dació en pagament ó execució 
hipotecària, aquestes no haurien de retornar la bonificació i per tant no se’ls faria una 
liquidació complementària. 
En la bonificació per aportació d’habitatge a la borsa de lloguer, es concreta el termini per a 
sol· licitar-la: dos anys des de la data de la defunció de la persona transmitent de l’immoble. 
 
L’article 7 queda redactat així: 
 
“ Article 7 
1.- 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, les parelles de 
fet, 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. 
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 
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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.  
Un cop complerts els anteriors requisits, el percentatge de 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% 
Es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant, i s’entendrà que 
l’habitatge no perd aquest caràcter, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes 
de salut del causant suficientment acreditades. 
En cap cas es considerarà l’habitatge habitual de la persona interessada si l’ús d’aquest ha 
estat cedit a una tercera persona i per tant passa a ser l’habitatge d’una altra persona o 
família.  
No seran acumulables la bonificació per ser la finca transmesa el domicili habitual del causant 
i la bonificació per ser la finca transmesa el domicili de la persona a favor de la qual es fa la 
transmissió. 
En aquests casos, el beneficiari només podrà gaudir de la bonificació sobre una de les  
finques, podent optar per la que li sigui més beneficiosa. 
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntarhi còpia 
del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència. 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la  documentació 
per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va 
sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació 
emesa dins del període legal de presentació. 
En el cas que la finca objecte de la bonificació sigui transmesa per actes inter vivos onerosos i 
no voluntaris dins del termini de quatre anys des que es va realitzar la transmissió per causa 
de mort, la persona beneficiària perdrà el dret a gaudir d’aquesta bonificació. 
 
L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l’autoliquidació provisional amb 
contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat 
cap transmissió onerosa per actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat 
transmissió onerosa per actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà el càlcul definitiu de l’impost i 
emetrà una liquidació complementària, considerant la quantitat ingressada com ingrés a 
compte. 
2.- 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, les parelles de fet, 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 participación en la massa hereditària a efectes del càlcul. 
Un cop complerts els anteriors requisits, el percentatge de bonificació es calcularà en funció 
del valor cadastral del sòl que tingui l’immoble, de conformitat amb el següent: 
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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% 
Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol·licitar-la i adjuntarhi còpia 
del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, i acreditació 
de l’activitat desenvolupada en el local i de la seva continuïtat pel cònjuge, ascendents o 
descendents. 
La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació 
per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va 
sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació 
emesa dins del període legal de presentació. 
El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni 
de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els quatre anys següents a la mort 
del causant, llevat que morís l’adquirent dins d’aquest termini. 
L’Ajuntament ha de realitzar la liquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si 
s’escau. Passat el termini de quatre anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa 
voluntària per actes inter vivos, la liquidació esdevé definitiva. 
Si s’ha realitzat transmissió onerosa voluntària per actes inter vivos, l’Ajuntament realitzarà el 
càlcul definitiu de l’impost i emetrà una liquidació complementària, considerant la quantitat 
ingressada com ingrés a compte. 
3.- 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 parella de fet, 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%. 
El termini per a sol·licitar aquesta bonificació és de dos anys, a comptar a partir de la data de 
la defunció de la persona transmitent de l’immoble. 
Per tal de mantenir el dret a la bonificació, la permanència de l’habitatge a la borsa ha de ser 
com a mínim de 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% 
“ 
b) Detallar el redactat de l’article 8 d’acord amb el que disposa l’article 106 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, el qual és més explícit, de manera que onsti 
que, tant en les transmissions oneroses com en les lucratives, el subjecte passiu pot 
ser tant una persona física o jurídica, així com les entitats indicades a l’article 35.4 de la 
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Llei general tributària: herències jacents, comunitats de béns i altres entitats sense 
personalitat jurídica pròpia. 
 
L’article 8 queda redactat així: 
“ Article 8 
1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent: 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals degaudi 
limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o a 
favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi 
limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'art. 
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que transmeti el terreny, o que 
constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti. 
2. En els casos a què es refereix el paràgraf b) de l'apartat anterior, té la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix 
l'art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que adquireixi el terreny o 
a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent 
sigui una persona física no resident a Espanya. ” 
 
c) Modificar la disposició final primera, que queda redactada així: 
“ Les darreres modificacions de l’ordenança han estat les dels articles 7 i 8, amb efectes a 
partir de l’1 de gener de 2017. ” 
 
2.2.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
a) Afegir a l’article 7.5, relatiu a la bonificació per a famílies nombroses, en els requisits 
de renda, l’escalat relatiu a les persones amb discapacitat i les víctimes de violència de 
gènere. 
 
S’afegeixen aquests elements al quadre dels requisits de renda: 

- En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat S’aplicarà 
el tram immediatament superior al previst en la present taula superior al 33 % 

- 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 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 

 
b) Introduir a l’article 10 una norma del tipus diferenciat de l'IBI, d’acord amb la qual 
aquest no serà aplicat quan el valor de sòl tingut present es faci en relació amb el 
potencial residencial i la construcció sigui ús de tipus diferenciat. 
 
També s’incrementen el tipus general i els diferenciats en un 1,75% 
L’article 10 queda redactat de la següent manera: 
“ Article 10 
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 0,5240 % 
Tipus diferenciats: 
ÚS A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS 0,9131 % 
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ÚS C: COMERCIAL 0,9131 % 
ÚS G: OCI I HOSTALERIA 0,9131 % 
ÚS I: INDÚSTRIA 0,9768 % 
ÚS O: OFICINES 0,9131 % 
ÚS P: EDIFICIS SINGULARS 0,9131 % 
ÚS R: RELIGIÓS 0,9131% 
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 V.C. 
A MAGATZEM ESTACIONAMENT 29.250 € 
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. 
En el cas que l’ús principal assignat a un bé immoble per la Gerència Regional del Cadastre 
entri en contradicció amb els usos urbanístics previstos al pla general aprovat vigent i aquest 
ús comporti l’aplicació del tipus diferenciat , s’aplicarà el tipus corresponent a la parcel·la, 
d’acord amb l’informe del servei de planejament urbanístic de l’ajuntament. “ 
 
c) Modificar la disposició final segona. 
El seu redactat queda així: 
“ SEGONA.- 
Les darreres modificacions, amb efectes a partir de l'1 de gener de 2017, han estat les dels 
articles 7 i 10.” 
 
 
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
a) S’amplia l’àmbit de la bonificació per obres d’especial interès o utilitat municipal, de 
manera que se suprimeix el requisit de què les obres siguin executades en  quipaments 
o sistemes dotacionals d’habitatge públic, així com es permet qualsevol tipus 
d’instrument jurídic que plasmi l’interès o la utilitat municipal en un conveni o acord 
entre l’administració i l’entitat sense ànim de lucre. 
 
El primer paràgraf de l’article 5.1 queda redactat de la següent manera: 
“ L’Ajuntament bonificarà fins a un 95% de la quota de l’impost en favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi 
concorren circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de treball. Es 
consideraran declarats d’especial interès o utilitat municipal només les obres o instal·lacions 
que siguin executades per iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre, amb les quals 
l’Ajuntament tingui algun acord o conveni.“ 
 
b) En l’article 9.2.a) afegir un tercer procediment per a determinades obres: la 
col·locació de paviment sobre un paviment existent i els acabats de façana. 
S’afegeix el següent paràgraf a l’article 9.2.a), just abans de la lletra b): 
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“ Mòduls per obres concretes 
1. COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT SOBRE UN PAVIMENT EXISTENT 
Càlcul del pressupost segons mòduls: 
 
A. Mòdul bàsic € / m2 
Paviment de parquet sintètic 15 
Paviment de parquet tarima de fusta de faig o roure 42 
Paviment de gres 24 
 
B. Superfície de paviment Superfíci 
e en m2 
Pressupost segons mòdul: A x B € 
 
2. ACABATS DE FAÇANA 
Càlcul del pressupost segons mòduls 
 
A. Mòdul bàsic € / m2 
Pintat fins a 3 metres d’alçada 10 
Arrebossat i pintat fins a 3 metres d’alçada 30 
Estucat amb monocapa fins a 3 metres d'alçada 20 
Pintat de façanes de més de 3 metres d’alçada 10 €/m²+10 € / 50m² 
(mitjans) 
Arrebossat i pintat de més de 3 metres d’alçada 30 €/m²+10 €/50m² 
(mitjans) 
Estucat amb monocapa de més de 3 metres d'alçada 20 €/m²+10 €/50m² 
(mitjans) 
 
B. Superfície de façana Superfíci 
e en m2 
Pressupost segons mòdul: A x B € 
 
c) Modificar la disposició final única. 
El seu redactat queda així: 
 
“ DISPOSICIONS FINALS 
ÚNICAAquesta 
ordenança va començar a regir l’1 de gener de 2001 i continua vigent mentre no s’acordi la 
derogació o modificació. 
Les darreres modificacions amb efectes des de l'1 de gener de 2017 ha estat les dels articles 
5 i 9.” 
 
2.4.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
a) Quant a la bonificació del 75% de la quota per als vehicles elèctrics i bimodals; i els 
que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli (GLP), metà, 
metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals, es redueix un 5% la dels híbrids (passant 
a ser del 70%) i un 15% la dels biogàs, olis, etc (passant a ser del 60%). 
 
L’article 5 d’aquesta ordenança queda redactat així: 
“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
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Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats 
des de la data de fabricació, gaudiran d’una bonificació del 100 % en la quota de l’impost. Si 
no es coneix la data de fabricació es prendrà la data de la primera matriculació, o en el seu 
cas, la data en què es va deixar de fabricar el tipus o model de vehicle. 
Els sol·licitants hauran d’adreçar-se a l’ORGT aportant la següent documentació: 
- Original i còpia del permís de circulació del vehicle. 
- Original i còpia del Certificat de la data de primera matriculació. 
- Original i còpia del Certificat de la data de fabricació. 
- Original i còpia del Certificat d’estar en possessió de la matrícula com a vehicle històric. 
Gaudeixen d’una bonificació del 70 % de la quota: 
- Els vehicles elèctrics i bimodals 
Gaudeixen d’una bonificació del 60% de la quota: 
- Els que utilitzen biogàs, gas natural, gas comprimit, gas liquat del petroli (GLP), metà, 
metanol, hidrògens i derivats d’olis vegetals perquè les característiques del motor provoquen 
menys contaminació i utilitzen energies renovables.  
Les bonificacions sol·licitades produiran efectes en el mateix exercici en què es demanin, 
sempre que es compleixin els requisits per a tenir-hi dret el dia del seu meritament. “ 
 
b) En relació amb la bonificació del 100% per a vehicles amb una antiguitat mínima de 
25 anys, es preveu reduir-la en un 20% cada any, de manera que a l’any 2021 aquesta 
desaparegui. 
 
Es crea la següent disposició transitòria: 
“ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 
En relació amb la bonificació del 100% de la quota per als vehicles amb una antiguitat mínima 
de 25 anys que regula l’article 5 d’aquesta mateixa ordenança, es reduirà en un 20% cada 
any, fins la seva desaparició l’any 2021. 
Així doncs, el percentatge de la bonificació serà el següent en funció de l’exercici: 

2017: 80% 
2018: 60% 
2019: 40% 
2020: 20% 
2021: 0% “ 

 
c) Modificar la disposició final única. 
El seu redactat queda així: 
“ DISPOSICIÓ FINAL 
La darrera modificació amb efectes des de l'1 de gener de 2017 ha estat la de l’article 5.” 
 
2.5.- IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES 
Es deroga la present ordenança, atesa la seva no aplicació. 
El contingut d’aquesta és el següent: 
 
“ 2.5.- IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 
Article 1 
De conformitat amb allò que disposa l’article 372 i següents del Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, s’estableix l’impost sobre despeses sumptuàries subjectes a les 
normes d’aquesta Ordenança fiscal. 
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CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 
Article 2 
L’impost municipal sobre despeses sumptuàries grava aquelles que es produeixin en ocasió 
de l’aprofitament dels vedats privats de caça i pesca, sigui quina sigui la forma d’explotació o 
gaudi de l’esmentat aprofitament. 
 
CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 
Article 3 
1. Estan obligats al pagament de l’impost en concepte de contribuents, els titulars dels vedats 
o les persones a les quals correspongui, per qualsevol títol l’aprofitament de caça o de pesca 
en el moment de meritar-se l’impost. 
2. Tenen la condició de substitut del contribuent el propietari dels béns vedats que tindrà dret 
a exigir del titular de l’aprofitament l’import de l’impost per fer-lo efectiu al municipi en el terme 
del qual hi hagi la totalitat o la major part del vedat de caça o de pesca. 
Article 4 
1. La base de l’impost és el valor de l’aprofitament cinegètic o piscícola. 
2. El valor d’aquests aprofitaments es fixa en 5 anys, determinats d’acord amb el que 
prescriuen les ordres de 15 de juliol de 1977 i 28 de desembre de 1984. 
 
CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA 
Article 5 
La quota tributària és la que resulti d’aplicar a la base el tipus de gravamen del 20 per cent. 
 
CAPÍTOL V. DRET A PERCEBRE 
Article 6 
L’impost és anual i no es pot reduir, i merita el 31 desembre de cada any. 
 
CAPÍTOL VI. OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU 
Article 7 
Els propietaris de béns vedats, subjectes a aquest impost, han de presentar a l’Administració 
municipal, dins del primer mes de cada any, la declaració de la persona a la qual pertoqui, per 
qualsevol títol, l’aprofitament de caça o de pesca. En aquesta declaració, que s’ha d’ajustar al 
model que determini l’Ajuntament, s’han de fer constar les dades d’aprofitament i les del seu 
titular. 
 
CAPÍTOL VII. PAGAMENT 
Article 8 
Un cop rebuda la declaració a què fa referència l’article precedent, l’Ajuntament practica la 
comprovació oportuna, i la subsegüent liquidació que es notifica al substitut del contribuent, el 
qual, sense perjudici de poder interposar els recursos que cregui adients, ha d’efectuar el seu 
pagament dins del termini reglamentari. 
 
CAPÍTOL VIII. SUCCESSIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI 
Article 9 
En tots els traspassos o les cessions de societats o cercles d’esbarjo o esportius, el nou titular 
s’ha de fer càrrec dels deutes i de les responsabilitats que per tal concepte corresponguessin 
a l’anterior; a aquest efecte, el nou titular pot exigir al titular anterior una certificació expedida 
per l’Administració municipal, en la qual es faci constar la situació tributària en relació amb el 
tribut en qüestió. 
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Article 10 
De conformitat amb allò que disposa l’article 736 de la Llei de règim local, aquest impost es 
pot recaptar, previ acord municipal, mitjançant concert.74 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
PRIMERA. En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui, 
s’aplica l’Ordenança fiscal general. 
SEGONA. Aquesta Ordenança va començar a regir l’1 de gener de 1990 i és vigent mentre no 
s’acordi la derogació o modificació. 
TERCERA. Les darreres modificacions de la present Ordenança van entrar en vigor l’1 de 
gener de 1991, i són les que figuren, amb redactat definitiu, en els següents articles: 9è i 10è. 
Es van suprimir els apartats a), b) i c) de l’article 1 i els articles del 3 al 24, inclusivament. “ 
 
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: 3,39 3,17 2,69 2,31 2,15 1,62 1,35 
 
b) S’adequa el redactat de l’article 10 al de l’article 88.2.c) del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. L’article 10 de l’ordenança contempla l’establiment de 
plans de transport col· lectiu per a treballadors com una bonificació autònoma, però la Llei 
d’hisendes locals preveu aquesta situació com a requisit addicional de la bonificació per l’ús o 
la creació d’energies renovables. Per tant, cal incorporar la bonificació C/ dintre de la 
bonificació A/. També s’elimina l’exigència dels documents TC1 per a poder gaudir de la 
bonificació per creació d’ocupació indefinida, ja que no conté informació rellevant per a la 
concessió d’aquesta bonificació. 
 
“ Article 10. Bonificacions de caràcter voluntari 
A/ Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota tributària corresponent, els subjectes 
passius que compleixin els requisits següents:  
- Produeixin o facin servir, per al desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el 
municipi, energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar o altres 
energies renovables, o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es 
realitzi en instal·lacions ubicades en el terme municipal i el consum de l’energia així obtinguda 
es dugui a terme en activitats realitzades en ell; si el subjecte passiu es limita a fer servir 
d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, al menys, un 
80% del total de l’energia que utilitzi per les activitats realitzades en el municipi. 
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies 
renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies 
Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i les instal·lacions que 
permetin la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil. 
- Realitzin les seves activitats industrials, des de l’inici de la seva activitat o per trasllat 
posterior, en locals o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal. 
- Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objectiu reduir el 
consum d’energia i les emissions causades pel desplaçament al lloc de treball i fomentar l’ús 
dels mitjans de transport més eficients, como el transport col·lectiu o el compartit. 
La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què es sol·liciti i 
mentre el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per l’ordenança vigent en cada 
període impositiu. 
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B/ S’aplica una bonificació de fins el 50% als subjectes passius que contractin treballadors 
indefinits, amb un mínim d’ 1 persona, creant més llocs de treball. 
 
INCREMENT PROMIG % DE BONIFICACIÓ 
De l‘1 al 19% 25% 
Del 20% al 39% 30% 
Del 40% al 80% 40% 
Superior al 80% 50% 
 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu l’ha de demanar dins el primer 
trimestre de l’exercici següent al que s’ha produït l’increment i adjuntar la còpia dels TC2 dels 
dos exercicis anteriors, pel que fa als centres de treball de Mataró.  
L’increment mitjà es pren per diferència entre el promig d’ambdós exercicis. 
En cap cas s’ha de tenir en consideració un increment de plantilla produït fora del terme 
municipal de Mataró. 
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/ Els subjectes passius que es donin d’alta en la matrícula de l’impost i que hagin gaudit 
durant els dos exercicis anteriors de l’exempció per inici d’activitat en territorio espanyol, 
prevista a l’article 8.1.b/ de l’ordenança vigent, gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota 
tributària durant el primer any següent a la fi d’aquesta exempció. 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, dins del termini previst 
per presentar l’alta a la matrícula. “ 
 
c) Modificar la disposició final tercera, que quedarà redactada així: 
“ TERCERA. Les darreres modificacions que tindran efecte a partir de l’1 de gener de 2017 de 
l’Ordenança han estat les dels article 6 i 10. “ 
 

 

 

ANNEX  5.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 

a) Incorporació de nous carrers:  
 
El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 7 d’abril de 2016 i 5 de maig 
de 2016 va aprovar la incorporació de nous carrers i places al nomenclàtor de la ciutat de 
Mataró, als quals es proposa assignar les següents categories fiscals:  
 

CODI 
CARRER 

NOM DEL CARRER CATEGORIA FISCAL NÚMEROS 

5372 PLAÇA DE PAQUITA PLA 4 Tots 

3301 PLAÇA DE DOLORS MONSERDÀ 4 Tots 

1581 JARDINS DELS MOLINS FARINERS 4 Tots 

5311 PLAÇA DEL BRUC 6 Tots 

734 JARDINS DEL VEÏNAT DE TRAIÀ 4 Tots 

4231 PASSATGE DE LA MENTA 4 Tots 

3091 PLAÇA DE ROMUALD GRANÉ 4 Tots 

2191 PLAÇA DE DOSRIUS 4 Tots 
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3671 BAIXADA DELS POBLES ESLAUS 7 Tots 

2647 PLAÇA DE CATERINA ALBERT 4 Tots 

1582 PASSATGE DE JOSEP SAMSÓ 5 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:  
 
En congruència amb el criteri esmentat, es modifica la categoria fiscal del CARRER JOSEP 
PLA, tots els números, passant de la categoria 3 a la categoria 4. 
 
 
c) Assignació de categories fiscals a carrers ja existents:  
 
El ple municipal, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 1 de desembre de 2005, va 
aprovar la incorporació de nous carrers i places al nomenclàtor de la ciutat de Mataró, als 
quals queda pendent assignar-los la categoria fiscal: 
 

CODI 
CARRER 

NOM DEL CARRER CATEGORIA FISCAL NÚMEROS 

1237 PLAÇA DE CAN XAMMAR 4 Tots 

1238 PASSATGE DEL POU D’AVALL 4 Tots 

1239 PLAÇA DE LA MURALLA 4 Tots 

 
 

 

 

 

 

2  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE LES TAXES, PER A 

L'EXERCICI 2017. 

 

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

següent 
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“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix el procediment per a l'aprovació i la modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores de les taxes. 
 
A l'empara del que preveu l'article 17 d'aquesta esmentada norma, cal que el Ple aprovi 
provisionalment tant les modificacions previstes a les ordenances ja existents com la imposició 
de les noves. 
 
 
Primer.- Modificacions proposades.  
 
En l’annex que s’acompanya (amb número  3) es detallen les modificacions fetes en les taxes. 
 
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. 
 
Les novetats més destacables són les següents: 
 

- En l’ordenança fiscal de la taxa per les llicències ambientals, autoritzacions ambientals 
i comunicacions prèvies i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat s’exigeix el 
pagament previ de la taxa per tal de poder presentar la sol·licitud de llicència, la 
comunicació prèvia i la declaració responsable. 
 

També s’assigna una quota de 55,45 euros a la taxa per la tramitació de l’informe de 
prevenció d’incendis, així com una quota de 164,67 euros a la taxa relativa als 
habitatges d’ús turístic. 
 

- En l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, el tractament i l’eliminació 
de la brossa domiciliària o els residus sòlids urbans, els mobles i els utensilis 
domèstics inservibles, es modifica la quota de la taxa, per tal de tarifar-la en funció del 
valor cadastral de l’habitatge. 
 

- Es recupera la taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres i les reserves de 
via pública per a aparcament, amb una implementació en quatre anys. 
 

- En l’ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis de sanitat, en el cas dels 
gossos, la taxa per tinença d’animals de companyia es redueix de 30,00 a 20,00 euros. 
Per als gats i les fures s’estableix l’exempció. També se’n trobaran exempts els 
animals adoptats en protectores d’animals. 

 
Segon.- 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 
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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 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 24, 25, 26,  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 
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 a 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’adopta  per majoria 
simple. 
 
Per tot això, es proposa  al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents, les modificacions de les 
ordenances reguladores de les taxes ja existents, segons es detalla a l’annex (amb número 3), 
el qual s’acompanya i s’aprova, així com el text refós de cadascuna d’aquestes ordenances. 
 
Segon.- Imposar les taxes per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar les ordenances fiscals reguladores de les 
mateixes que a continuació es relacionen: 
 

- Taxa per la verificació d’ús anòmal d’habitatge en cas d’habitatge buit. 
 

- Taxa per a la utilització privativa o pels aprofitaments especials constituïts al sòl, 
subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia 
mòbil. 

 
Tercer.- Exposar al públic aquests acords provisionals  en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
així com el text de les modificacions fetes a les ordenances fiscals reguladores de les taxes. 
  
Quart.- Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut 
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el període d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats.” 
 

 

 

 

 
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) En la taxa 4.4) de l’article 6 es canvia la denominació de Certificat de compatibilitat 
urbanística, que passa a ser Informe urbanístic de compatibilitat amb el planejament. 
El concepte modificat queda redactat de la següent manera: 
4.4) Informe urbanístic de compatibilitat amb el planejament 75,00 
 
b) En la taxa 6.9) de l’article 6 s’afegeix la referència al certificat de demandant d’ocupació 
no ocupat, ja que garanteix que la persona es troba aturada i inscrita. 
El concepte modificat queda redactat de la següent manera: 
9.6) Persones aturades i inscrites a l’INEM, SOC, OTG i que ho justifiquin amb el certificat de 
demandant d’ocupació no ocupat 0,00 
 
c) En la taxa 12.3) de modificació de matrícula en reserva d’estacionament, modificació 
horària de gual, baixa de gual o estacionament reservat, o reserva d’estacionament 
temporal per obres, s’elimina d’aquest concepte la taxa per baixa de gual o 
estacionament reservat, assumint aquests tràmits en les tasques pròpies de seguiment 
i control de les llicències. 
A més a més, en els conceptes 12.2), 12.3) i 12.4) de les taxes de la llicència de guals i 
estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda i estacionament temporal per 
obres, s’afegeix la referencia al contragual, perquè no hi consta. 
Els conceptes modificats queden redactats de la següent manera: 
12.2) Modificació de titular de llicència de gual , contragual o reserva d’estacionament 
temporal per obres 47,60 
12.3) Modificació de matrícula en reserva d’estacionament, modificació horària de gual o 
contragual, o reserva d’estacionament temporal per obres 60,90 
12.4) Modificació de longitud de gual, contragual o estacionament reservat per obres 92,00 
 
d) En la taxa 15 de l’article 6, relativa als informes de mobilitat, es preveu la quota zero 
per als informes motivats per enquestes d’altres organismes o administracions 
públiques, o sol·licituds d’informació per part d’estudiants: 
15) Informes de mobilitat. 77,55 
15.1) Informes de mobilitat motivats per enquestes d’altres administracions públiques, o per 
sol·licituds d’informació per part d’ estudiants. 0,00 
 
e) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
 
“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2017, ha estat la de l’article 6. ” 
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3.4.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
a) Es proposa la creació d’una nova tarifa que integri en una única liquidació la taxa de 
llicències urbanístiques, la taxa de la llicència per ocupació de la via pública i la taxa 
per l’ocupació de la via pública per sacs de runa / contenidors durant un període de 
cinc dies consecutius. 
En el cas del concepte 4) d’aquesta ordenança, si la persona sol· licitant s’acull a la tarifa 
integrada, la quota única i total que haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 € 
S’afegeix a l’article 5 el següent incís: 
“ Pel que fa a la tarifa 4 (comunicació prèvia d’obra amb projecte signat o obra menor o 
modificació o ampliació de projecte) del present article, si la persona sol·licitant s’acull a la 
tarifa integrada d’aquesta taxa amb la taxa de la llicència per l’ocupació de la via pública 
(xarxa bàsica i no bàsica i ocupació parcial) i la taxa per l’ocupació de la via pública amb sacs 
de runa o contenidors, la quota única total que haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 €. 
La tarifa comprèn l’ocupació amb dos sacs de runa o un contenidor durant un període màxim 
de cinc dies consecutius.“ 
 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2017, ha estat la de l’article 5. ” 
 
3.5.- TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS 
a) Modificar l’article 6 per actualitzar les tarifes un 1,20%, d’acord amb el plec de 
condicions contractuals, que queda redactat així: 
 
TARIFES EUROS 
Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 2.993,98 
Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.441,11 
Concessió permanent nínxol 3r. pis 2.994,99 
Concessió permanent nínxol 4t. pis 1.911,70 
Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.656,86 
Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.182,91 
Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.568,58 
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 4.218,60 
Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.588,14 
Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.715,61 
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 4.460,70 
Concessió permanent tomba de tres departaments 16.089,30 
Concessió permanent columbari 921,95 
Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.198,01 
Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.376,46 
Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.198,01 
Concessió temporal nínxol 4t. pis 764,69 
Concessió temporal nínxol 5è. pis 662,74 
Concessió temporal nínxol 6è. pis 473,16 
Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.427,43 
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.687,44 
Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.835,26 
Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.784,28 
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 1.886,26 
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Concessió temporal tomba de tres departaments 6.435,72 
Concessió temporal columbari 368,79 
Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 421,95 
Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 365,66 
Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 261,06 
Lloguer per un any columbari prorrogable 59,98 
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 703,26 
Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 609,43 
Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 435,05 
Tombes 2.709,88 
Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.681,56 
Concessió ossera frontal 983,03 
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 523,81 
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 776,83 
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.174,02 
Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls 451,83 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 372,77 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 684,20 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 877,85 
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.156,40 
Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 226,70 
Incineració de cadàvers 657,55 
Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb làpida 2.221,07 
Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari 942,20 
Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 932,70 
Servei exhumació i incineració de restes 844,80 
Servei exhumació i incineració de restes - inhumació en espai memorial de cendres 1.164,41 
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 73,74 
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 201,11 
Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 43,30 
Drets d'inhumació o exhumació en nínxol (*) 230,45 
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 367,15 
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 112,55 
Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 275,14 
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 293,71 
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 157,84 
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 37,88 
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 37,88 
Condicionament sepultura (inclou sudari) 126,41 
Permís i col·locació de làpida (**) 72,61 
Permís i col·locació de laterals (cos complet) 39,46 
Permís i col·locació d'arrebossat de façana 110,50 
Permís i col·locació de marc - vidriera 78,93 
Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 110,50 
Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 39,46 
Permís i col·locació de llosa tomba 232,79 
Expedició de títol 38,53 
Pròrroga de concessió 56,89 



 30 

Altres casos anàlegs 56,86 
Inscripció en tapa de tancament 63,19 
Tramitació de documentació 56,86 
Expedient administratiu de canvi de nom 74,49 
Drets de conservació general del cementiri per nínxol 15,78 
Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 94,85 
Drets de conservació general del cementiri per columbari 7,91 
 
b) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - La darrera modificació de la present ordenança ha estat la de l’article 6, amb 
efectes 1 de gener de 2017. ” 
 
3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I 
COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE 
L’ACTIVITAT 
 
a) Suprimir l’article 6.K), el qual preveu una 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. No és ajustada a dret. 
 
Se suprimeix la lletra K) de l’article 6: 
“ 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. ” 
 
b) Concretar a l’article 6.L), relatiu a la bonificació de la taxa de llicències per atur, la 
documentació que ha d’aportar la persona en funció de la situació en què es trobi. 
 
La lletra L) de l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
“ 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 
podrá acollir a la bonificació sempre que totes les persones que formin aquesta entitat 
reuneixin les condicions o requisits previstos en aquest apartat. 
La situació d’atur haurà de ser acreditada amb la documentació escaient, la qual dependrà de 
la situació en què es trobi la persona sol·licitant en el moment de la presentació de la 
sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable: 
• Si la persona sol·licitant està rebent la prestació d’atur o té dret a percebre-la, ha d’aportar 
document del SEPE (Servicio Público Empleo Estatal) que acrediti el dret al cobrament o la 
capitalització de la prestació d’atur. 
• Si la persona sol·licitant es troba en situació d’atur forçós sense dret a prestació, ha d’aportar 
l’informe de vida laboral actualitzat que acrediti la finalització del contracte laboral dins dels 
tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable. 
• Si la persona sol·licitant no ha treballat mai o fa temps que no treballa, ha d’aportar 
document del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) que acrediti una antiguitat mínima de 
tres mesos com a demandant d’ocupació. 
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Aquesta bonificació no és acumulable amb la subvenció del 50% per tenir menys de 30 anys. “ 
 
c) A l’article 6.M), relatiu a la bonificació per a persones en atur i menors de 30 anys, 
s’indiquen els mateixos requisits que els de la lletra L). 
La lletra M) de l’article 6 queda redactat de la següent manera: 
“ 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. 
La situació d’atur s’acreditarà en els mateixos termes que els previstos a l’apartat anterior. “ 
 
d) S’estableix la necessitat de fer el pagament previ de la taxa per tal de poder presentar 
a l’Ajuntament la sol·licitud de llicència, la comunicació prèvia o la declaració 
responsable. 
 
L’article 9 queda redactat així: 
“ Article 9 
1. Els subjectes passius, prèviament, o en el moment de la presentació de la sol·licitud de la 
llicència, de la declaració responsable o de la comunicació prèvia, han d’abonar al Consistori 
l’import de la taxa. Conseqüentment, l’Ajuntament només acceptarà la instància si la persona 
interessada acredita haver abonat la taxa. 
2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici, la taxa serà liquidada per l’administració municipal, que 
la notificarà al subjecte passiu, pel seu pagament. “ 
 
e) Establir una quota de 55,45 euros a la taxa per la tramitació de l’informe de prevenció 
d’incendis, així com una quota de 164,67 euros a la taxa relativa als habitatges d’ús 
turístic. 
En l’article 6 aquests dos conceptes queden redactats així: 
“ Tramitació informe prevenció d’incendis: 55,45 € 
Habitatge d’ús turístic: 164,67€ “ 
 
f) 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 2017. ” 
 
3.8.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES O UTENSILIS DOMÈSTICS 
INSERVIBLES 
 
a) Se suprimeix l’article 4.b) de l’ordenança, el qual fa referència al preu públic de la 
brossa comercial, perquè no li correspon trobar-se en aquesta ordenança. 
Se suprimeix el següent paràgraf: 
Article 4.b): 
“ La recollida del rebuig dels subjectes passius dels preus públics de la brossa comercial que 
no s’acullin voluntàriament al servei municipal.” 
 
b) Per a la determinació de la quota tributària s’introdueixen uns elements de tarifació 
basats en el valor cadastral de l’habitatge. 
L’article 7 de l’ordenança adopta el següent redactat: 
“ Article 7. 
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Les tarifes d’aquesta taxa són anuals i són establertes en funció del valor cadastral de 
l’habitatge: 
 
Els habitatges que es trobin en immobles sense divisió horitzontal tributaran cadascun d’ells 
per la quota de 109,10 €. “ 
 
 
c) Es modifica l’article 9.2 per tal d’introduir condicionants a la inhabitabilitat dels 
habitatges de les persones particulars que demanen donar-los de baixa del padró per la 
taxa de la recollida de la brossa domiciliària. 
 
L’article 9.2 queda redactat de la següent manera: 
“ Les baixes del padró per la taxa de recollida de brossa domiciliària pels habitatges s’hauran 
de realitzar, a tot estirar, dins del darrer dia feiner del semestre corresponent per tal de poder 
tenir l’efecte al semestre següent, sol·licitant la seva declaració de no habitable. Els que no 
compleixin aquesta obligació continuaran subjectes al pagament de l’exacció. En els supòsits 
d’enderroc, els efectes de la baixa seran des del semestre següent a la data de l’enderroc i 
s’haurà d’acompanyar amb la sol·licitud un certificat del tècnic/a que acrediti la data i/on 
factura de l’enderroc. 
També a efectes de la baixa del padró no es consideraran inhabitables aquells habitatges que 
amb una intervenció raonable podrien rehabilitar-se i posar-se al mercat, com per exemple: 
l’adequació de les instal·lacions a la normativa actual, la posada o substitució 
d’electrodomèstics o el manteniment general de l’habitatge. 
Quant l’alta o baixa del padró sigui en motiu de la realització en el domicili d’una activitat 
econòmica que impliqui tributar pel preu públic de recollida i tractament de residus comercials, 
el prorrateig es farà per mesos. 
El període impositiu s’inicia el dia 1 de gener i el titular estarà obligat al pagament de la taxa 
de l’habitatge en aquest data. En casos d’alta d’habitatges, la persona titular l’haurà de pagar 
en el moment de fer l’alta en el padró. “ 
 
d) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 4, 
7 i 9, amb efectes 1 de gener de 2017. ” 
 
3.9.- TAXA DE LLICÈNCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I OCUPACIONS 
DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA I PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA 
 
a) Es concreta, respecte dels beneficis fiscals, que la quota zero serà per a festes 
infantils i reserves puntuals per encotxament i desencotxament d’autobusos per 
sortides escolars a nom d’escoles, tant públiques com privades. 
 
L’article 4 queda redactat d’aquesta manera: 
VALOR CADASTRAL TARIFA 
Fins a 47.230,00 euros 80,00 € 
Fins a 83.700,00 euros 109,10 € 
Superior a 83.700,00 euros 125,00 € 
 
“ En els casos en què la llicència sigui sol·licitada per entitats que promoguin el foment de la 
vida cultural, social, esportiva, lúdica, social i cívica, i les que fomentin els valors festius i la 



 33 

dinamització econòmica de la ciutat, que es desenvolupin a la via pública, per a fer festes 
infantils (aniversaris i celebracions de naturalesa similar) i per a reserves puntuals per 
encotxament d’autobusos per sortides escolars a nom d’escoles (tant públiques com privades) 
, 
la quota a pagar és zero. En aquest cas caldrà un informe justificatiu d’interès per la ciutat de 
l’actuació concedida. “ 
 
b) Es proposa la creació d’una nova tarifa que integri en una única liquidació la taxa de 
llicències urbanístiques, la taxa de la llicència per ocupació de la via pública i la taxa 
per l’ocupació de la via pública per sacs de runa / contenidors durant un període de 
cinc dies consecutius. 
En el cas del concepte a) (llicència d’ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica) 
d’aquesta ordenança, si la persona sol· licitant s’acull a la tarifa integrada, la quota única i total 
que haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 €. 
 
S’afegeix a l’article 5 el següent incís: 
“ Pel que fa a les tarifes de les llicències d’ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica i no 
bàsica del present article, si la persona sol·licitant s’acull a la tarifa integrada d’aquesta taxa 
amb la taxa de llicències urbanístiques i la taxa per l’ocupació de la via pública amb sacs de 
runa o contenidors, la quota única total que haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 €. “ 
 
c) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de gener de 
2017, han estat les dels articles 4 i 5. ” 
 
3.10.- TAXA PER L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 
 
a) Es proposa bonificar en un 25 % els vehicles elèctrics (que no estiguin obligats per 
normativa a ser-ho) en les tarifes 1 (Atorgament de llicència per a l’exercici del servei 
d’autotaxis, amb taxímetre dins del terme municipal (classe A)); 2 (Transmissió de 
llicència d’autotaxi classe A) i 3  
(Modificació del vehicle adscrit a la llicència). 
S’introdueix a l’article 5 aquest paràgraf: 
“ En les tarifes 1, 2 i 3, els vehicles elèctrics que no estiguin obligats per la normativa a ser-ho, 
gaudiran d’una bonificació del 25 % de la quota tributària. “ 
 
b) S’indica individualment la tarifa de Sol·licitud de canvi de dia setmanal (permuta 
entre taxistes), 
perquè ha de ser abonada per cadascuna de les persones interessades. 
La tarifa de l’article 5.6 queda redactada així: 
“ 6. Sol·licitud de canvi de dia setmanal (permuta entre taxistes) ...... 26,15 € per persona “ 
9 
3.11.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I PER LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL 
 
a) Es concreta que l’article 4.2, el qual preveu la possibilitat de reduir la quota de la 
taxa, està concebut per a casos excepcionals i sobrevinguts. 
L’article 4.2 quedarà redactat així: 
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“ 2. No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, amb excepció 
de reduir la taxa proporcionalment a l’ocupació real per aquelles activitats que hagin hagut de 
desmuntar o no hagin pogut instal·lar amb motiu de desenvolupar-se allà una altra activitat 
autoritzada per l’Ajuntament, sempre que aquesta sigui sobrevinguda o excepcional. La 
reducció s’aplicarà a l’exercici següent, prèvia acreditació de les vegades que han hagut de 
desmuntar o no han pogut instal·lar. “ 
 
b) Es proposa la creació d’una nova tarifa que integri en una única liquidació la taxa de 
llicències urbanístiques, la taxa de la llicència per ocupació de la via pública i la taxa 
per l’ocupació de la via pública per sacs de runa / contenidors durant un període de 
cinc dies consecutius. 
En els casos dels conceptes B.4 i B.5 d’aquesta ordenança, si la persona sol· licitant s’acull a 
la tarifa integrada, la quota única i total que haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 €. 
 
S’afegeix al final de la lletra B. de l’article 5 el següent incís: 
“ Pel que fa a les tarifes B.4 (contenidors) i B.4.1 (sacs de runa) i B.5 (materials d’enderroc, 
construcció, arena...) del present article, si la persona sol·licitant s’acull a la tarifa integrada 
d’aquesta taxa amb la taxa de la llicència per l’ocupació de la via pública (xarxa no bàsica i 
ocupació parcial) i la taxa de la llicència per ocupació de la via pública, la quota única total que 
haurà d’abonar per les tres taxes serà de 60 €. La tarifa comprèn l’ocupació amb dos sacs 
de runa o un contenidor durant un període màxim de cinc dies consecutius. “ 
 
c) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les dels articles 4 i 
5, amb efectes 1 de gener de 2017. ” 
 
3.13.- TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER SOBRE DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 
a) Es modifica el redactat de l’article 4, relatiu a les bonificacions, per tal d’ampliar el 
seu abast a tots els serveis públics. 
 
L’article 4 queda redactat així: 
“ Article 4 
1. Es troben exempts d’aquesta taxa els guals directament vinculats a la prestació d’un servei 
públic per gestió directa o per gestió de servei públic a través d’entitat sense afany de lucre. 
 
2. Els estacionaments reservats atorgats per causa de mobilitat reduïda gaudiran de 
l’exempció sempre que la persona titular ho sol·liciti i compleixi els requisits de 
capacitat econòmica establerts per l’article 21 de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. “ 
 
b) Es proposa recuperar la taxa de guals, la qual ha tingut tarifa zero en els darrers 
anys. Es preveu un increment de la quota en els propers quatre anys. 
La quota tributària serà el resultat d’aplicar la tarifa segons tram de capacitat del garatge 
multiplicat pels metres lineals del gual, d’acord amb el següent quadre i la disposició 
transitòria de la present ordenança. 
Als guals de recintes amb activitat econòmica s’aplica tarifa de 48,15 €/ml, llevat dels 
garatges, els quals es regeixen pel coeficient corresponent a la seva capacitat de vehicles. 
 
L’article 5, relatiu a la quota tributària, queda regulat de la següent manera: 
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“ Article 5 
1. La quota tributària serà el resultat d’aplicar la tarifa segons tram de capacitat del garatge 
multiplicat pels metres lineals del gual, d’acord amb el següent quadre i la disposició 
transitòria de la present ordenança: 
 
NOMBRE DE PLACES € PER ML 
0-5 32,10 
6-20 48,15 
21-50 64,20 
51-100 80,25 
101-200 96,30 
>201 112,35 
En casos de garatges amb més d’un accés, s’aplicarà la taxa per número de places a l’accés 
de més metres i a la resta d’accessos la taxa de primera categoria (de 0 a 5 places). 
2. Als guals de recintes amb activitat econòmica s’aplica la tarifa de 48,15 €/ml, llevat 
d’activitat per garatges, els quals es regeixen pel coeficient corresponent a la seva capacitat 
de vehicles, les tarifes de l’apartat 1 anterior 
 
En el cas que aquests guals de recintes d’activitats econòmiques no siguin 
permanents, la tarifa serà proporcional a l’horari. 
 
3.La taxa relativa al contragual té una quota fixa de 12,60 0,00 €. 
 
4. La quota tributària dels estacionaments reservats és la següent: 
 
ESTACIONAMENTS RESERVATS EUROS 
Temporals (per obres) 0,20 
Per a persones amb mobilitat reduïda 0,00 
 
c) Es millora el redactat de l’apartat 6 de l’article 7 per tal de fer-lo més específic. 
L’apartat 6 de l’article 7 queda redactat d’aquesta manera: 
“ 6. En els casos en què, per causa de la realització d’obres públiques, la persona titular de la 
llicència no pugui fer ús del gual, podrà sol·licitar la devolució de l’import corresponent al 
període de temps (prorrateig per dies naturals) en què no hagi pogut fer-ne ús. ” 
 
d) En congruència amb l’apartat b), s’inclou una disposició transitòria explicativa de 
l’increment de la quota al llarg dels propers quatre exercicis: 
“ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Les quotes del quadre contingut en l’article 5 de la present ordenança seran d’aplicació 
progressiva durant els exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020, de manera que en el primer any la 
quota serà del 25%; en el segon del 50%; en el tercer del 75% i finalment en el quart serà del 
100%. 
Així, les quotes que caldrà pagar seran les següents en funció de l’exercici corresponent: 
 
2017 
NOMBRE DE PLACES € PER ML 
0-5 8,03 
6-20 12,04 
21-50 16,05 
51-100 20,06 
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101-200 24,08 
>201 28,09 
 
2018 
NOMBRE DE PLACES € PER ML 
0-5 16,05 
6-20 24,08 
21-50 32,10 
51-100 40,13 
12 
101-200 48,15 
>201 56,18 
 
2019 
NOMBRE DE PLACES € PER ML 
0-5 24,08 
6-20 36,11 
21-50 48,15 
51-100 60,19 
101-200 72,23 
>201 84,26 
 
2020 
NOMBRE DE PLACES € PER ML 
0-5 32,10 
6-20 48,15 
21-50 64,20 
51-100 80,25 
101-200 96,30 
>201 112,35 
 
e) Es modifica la disposició final segona, que queda redactada així: 
“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les de l’article 5 i la 
introducció de la disposició transitòria, amb efectes 1 de gener de 2017. ” 
 
3.18.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
a) Afegir a l’article 1 la referència a tres articles del text refós de la Llei d’hisendes 
locals: 20.1.b)  20.4.a) 20.4.l), els quals especifiquen les competències que tenen els 
ajuntaments en aquesta matèria. 
L’article 1 queda redactat d’aquesta manera: 
“ De conformitat amb allò que disposen els articles 20.1.b), 20.4.a), 20.4.l), 20.4.m) i 57 del 
text refós de la Llei reguladora d eles Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
d’aquest text legal, s’estableix la taxa pels serveis de sanitat preventiva i destrucció de 
qualsevol matèria i producte contaminants i propagadors de gèrmens nocius per a la salut 
pública. ” 
 
b) En la tarifa 5.8, relativa a l’estada, manutenció i custòdia d’animals de companyia en 
el centre municipal d’atenció als animals de companyia, per dia o fracció 6,00 €, afegir 
que és a partir del segon dia. 
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La tarifa 5.8 queda redactada així: 
“ Estada, manutenció i custòdia d’animals de companyia en el centre municipal d’atenció als 
animals de companyia, per dia o fracció. Aquesta taxa es cobra a partir del segon dia. “ 
 
c) ) La tarifa 5.15, relativa a la tinença d’animals de companyia, es redueix de 30,00 a 
20,00 euros. 
Per als gats i les fures s’estableix l’exempció. També se’n trobaran exempts els animals 
adoptats en protectores d’animals. 
La tarifa 15 de l’article 5 queda redactada així: 
“ 15) Tinença d’animals de companyia. La quota és anual, si bé 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, incloent-hi el de la data de 
defunció de l’animal de companyia. Estan exclosos del pagament de la taxa els gats, les fures, 
els gossos pigall i els animals adoptats en el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de 
Companyia (CAAD) municipal o comarcal i en les societats protectores d’animals. En aquest 
darrer cas, l’exempció tindrà efectes durant els dos primers anys. 
....................................................................... 20,00 € 
 
15.1) Les entitats esportives on la presència d'animals sigui inherent a la pròpia activitat, 
abonaran una quota de 16 € per cada animal . “ 
 
d) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA. 
Les darreres modificacions d’aquest Ordenança han estat les dels article 1 i 5 amb efectes de 
l’1 de gener de 2017 i és vigent mentre no se n'acordi la derogació o modificació. “ 
 
3.19.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE 
GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS 
a) S’elimina el concepte Baixa de gual (39,96 euros). També s’afegeix el contragual en el 
concepte 
Modificació d’amplada de gual. 
El quadre de l’article 6 queda redactat així: 
TARIFES Euros 
Primera senyalització de gual 52,77 
Modificació d’amplada de gual i contragual 91,81 
Modificació horària de gual i estacionament reservat 38,68 
Primera senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 
220,31 
Modificació de matrícula de reserva de persones amb mobilitat reduïda. 65,47 
Modificació d’ubicació de reserva de persones amb mobilitat reduïda. 112,10 
Primera senyalització reserva d’obres 250,84 
Pròrroga de reserva d’obres 64,40 
Primera senyalització de contragual 134,18 
Manteniment de senyalització de contragual i reserva d’estacionament per a persones 
amb mobilitat reduïda 12,60 
 
b) Es crea la taxa per la retirada i reposició de pilones per actes organitzats per 
persones privades, de quota 65,68 €, així com l’exempció de la taxa quan l’actuació la 
sol·licitin entitats que promoguin el foment de la vida cultural, social, esportiva, lúdica, 
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social i cívica, i les que fomentin els valors festius i la dinamització econòmica de la 
ciutat. 
A l’article 6 s’afegeix la següent taxa: 
“ Retirada i reposició de pilones per actes organitzats per persones privades ...... 65,68 €. 
Es troben exemptes d’aquesta taxa les entitats que promoguin el foment de la vida cultural, 
social, esportiva, lúdica, social i cívica, així com les que fomentin els valors festius i la 
dinamització econòmica de la ciutat. “ 
c) Modificar la disposició final tercera, que queda redactada així: 
“ TERCERA. La darrera modificació d’aquesta Ordenança ha estat la de l’article 6 amb efectes 
de 
l’1 de gener de 2017 i és vigent mentre no se n'acordi la derogació o modificació. “ 
 
3.22.- TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 
DE L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Es deroga la present ordenança, atesa la seva no aplicació: 
“ TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A 
FAVOR DE L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
Article 1r . Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.k i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa o, si 
escau, les empreses que tinguin la funció de transportar energia elèctrica, així com construir, 
mantenir i maniobrar les instal·lacions de transport. 
 
Article 2n. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada del terme municipal, a favor 
d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per dur a terme l’activitat de transport 
d’energia elèctrica i realitzar les tasques necessàries per assolir l’objectiu. 
2. La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre 
que per al transport d’energia elèctrica calgui utilitzar subestacions, línies d’alta tensió, línies 
d’altres tensions i altres instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el subsòl, el sòl o 
volada del territori d’aquest Municipi. 
3. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït 
en el sòl, subsòl o vol del territori municipal, necessàries per al transport d’energia elèctrica. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
1.Són subjectes passius l’empresa o les empreses que utilitzin el domini públic local per a 
realitzar l’activitat de transport d’energia elèctrica. 
2. En l’actualitat l’activitat de transport d’energia elèctrica està assignada a Red Eléctrica de 
España (REE). 
 
Article 4t. Base imposable i quota tributària 
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica, s’aplicaran les 
fórmules següents de càlcul: 
a) Base imposable 
La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial del 



 39 

domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula: 
BI = IMN/ km * KLM 
Essent: 
IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El seu 
import per a 2011 és de 36.320 euros. 
KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al 
transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal. 
b) Quota tributària 
La quota tributària es determina aplicant el 3% a la base imposable. 
 
Article 5 . Període impositiu i meritació de la taxa 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural. 
2. El dia 1 de gener de cada exercici es merita la taxa en raó als kilòmetres de línies aptes 
(KLM) per al transport d’energia elèctrica i utilitzades per REE, que estiguin operatives en 
aqueixa data. 
3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser declarada 
en el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i tindrà efectes en 
l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el prorrateig de la quota 
corresponent. 
 
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
L’empresa REE haurà de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la meitat de la quota 
resultant del que estableix l’apartat b) de l’article 4t en els mesos de gener i juliol. 
 
Article 7. Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o parcialment en 
la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de l’empresa REE, en ordre a simplificar el compliment de les 
obligacions derivades dels procediments de gestió i recaptació de la taxa. 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
gestió tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de 
Gestió Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les 
seves facultats en la Diputació. 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa 
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial 
dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins 
els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 
191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat 
article. 
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2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu 
a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
Actualització dels paràmetres de l’article 4 
1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor del paràmetre 
IMN/km, de forma justificada en el corresponent informe tècnic econòmic i referenciada a les 
dades publicades oficialment. 
Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors a 2011 continuarà aplicant-se el valor 
reflectit a l’apartat a) de l’article 4t. 
2. El valor de la longitud de línies operatives en el Municipi (KLM) podrà variar quan per part 
de REE es declari i provi la variació o quan l’Ajuntament en tingui coneixement. Els efectes de 
la variació seran els establerts a l’article 5. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. 
Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, 
amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el momento en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia.4 de novembre de 2010. i que ha quedat definitivament aprovada en data. 24 
de desembre de 2010. entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la 
seva modificació o derogació expressa. “ 
 
3.25.- TAXA PER LA VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL D’HABITATGE BUIT 
“ ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat 
amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per a la verificació de l’ús anòmal de l’habitatge, en cas d’habitatge buit, que es regirà per 
la present ordenança fiscal. 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
L’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, d’inspecció d’habitatges, efectuada a 
instància de particular o d’ofici, en aquelles en que es detecti la desocupació permanent 
d’acord amb la definició de l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge o norma que la desenvolupi o modifiqui. 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària que siguin 
propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys, excepte quan 
es doni una de les causes justificades de desocupació permanent d’acord amb l’article 4 de 
l’ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits. 
ARTICLE 4. RESPONSABLES 
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1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària. 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de les fallides o concursos de societats i entitats en general en els 
supòsits i amb l’abast que estableix l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA 
La quota íntegre aplicable per la utilització anòmala en cas d’habitatge buit serà per cada 
expedient tramitat de 420 €. 
La taxa serà la corresponent a l’any d’inici de l’expedient de verificació de la situació de 
l’habitatge buit. 
 
ARTICLE 6. SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ I BENEFICIS FISCALS. 
1.- No estan subjectes a la taxa: 
a) Les administracions públiques i entitats que en depenguin, que tinguin competència en 
matèria d’habitatge. 
b) L’Ajuntament de Mataró o les societats municipals quan el seu capital pertanyi íntegrament 
a l’Ajuntament i el seu objecte sigui l’habitatge amb protecció oficial. 
c) Les entitats del tercer sector social de Catalunya de la xarxa d’habitatge d’inserció que 
regula el Pla per al dret a l’habitatge. 
2.- S’estableixen les següents bonificacions de la taxa: 
S’estableix una bonificació, per raó de capacitat econòmica, del 90% en el pagament de les 
taxes relatives als expedients per la utilització anòmala d’un habitatge consistent en la seva 
desocupació permanent i injustificada per més de dos anys, que podrà ser aplicada als 
subjectes passius que acreditin tenir un patrimoni net inferior als 500.000€ i béns per valor 
inferior als 2.000.000 €. 
 
ARTICLE 7. NORMES DE GESTIÓ 
1.- Es practicarà la seva liquidació un cop sigui ferma en via administrativa la resolució que 
declari l’habitatge buit. 
2.- En cas que el subjecte passiu es trobi en un dels supòsits de no subjecció o de bonificació, 
acompanyarà la seva sol·licitud amb les declaracions fiscals o d’altres justificants que acreditin 
aquesta situació, sens perjudici de les que li puguin ser requerides per l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 8. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
La inspecció i recaptació de la taxa es realitzarà d’acord amb el que preveu la Llei general 
tributària i les disposicions que la complementen i la desenvolupen. “ 
 
3.26.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O PELS APROFITAMENTS ESPECIALS 
CONSTITUÏTS AL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 
“ Article 1. Fonament legal 
De conformitat amb el què disposen els articles 24.1.c) del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes local s’estableix la taxa per l’ocupació privativa o aprofitaments especials en el 
sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia 
mòbil.  
 
Article 2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït 
en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per empreses explotadores de 
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Telefonia Mòbil els serveis de les quals es presten, total o parcialment, mitjançant recursos de 
la seva titularitat tals com antenes fixes, microcel·les, xarxes o instal·lacions que ocupin o 
transcorrin pel domini públic municipal. 
 
Article 3. Subjectes passius 
Són subjectes passius de la taxa les empreses o entitats explotadores de serveis de telefonia 
mòbil, amb independència del caràcter públic o privat de les mateixes, titulars de les 
corresponents antenes, microcel·les, xarxes o instal·lacions mitjançant les qual s’efectuen les 
comunicacions. 
 
Article 4. Període impositiu i meritament 
Aquesta taxa té naturalesa periòdica meritant-se el primer dia del període impositiu, que 
coincidirà amb l’any natural, excepte en els casos d’inici o fi de l’ús privatiu o aprofitament 
especial, en què el període impositiu s’ajustarà a aquestes circumstàncies, prorratejant-se la 
quota per trimestres naturals complets, conforme a les següents regles: 
a) En cas d’alta, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals que resten per 
finalitzar l’exercici, computant-se des d’aquell en què s’inicia la utilització privativa o 
l’aprofitament especial. 
b) En cas de baixa, el període impositiu coincidirà amb els trimestres naturals transcorreguts 
des de l’inici de l’exercici, computant-se aquell en què es produeix la fi de la utilització privativa 
o de l’aprofitament especial. 
 
Article 5. Quota tributària 
L’import de la taxa, en funció dels recursos útils per a la telefonia mòbil instal·lats en aquest 
municipi i del valor de referència del sòl municipal, es quantificarà individualitzadament per a 
cada operador mitjançant l’aplicació de la següent fórmula de càlcul: 
CT: €/ m2 bàsic x CPM x Sup x T x CV 
On CT és la quota tributària de cada subjecte passiu, fixada en funció dels següents 
paràmetres: 
 
a) €/m2 bàsic: 25,99 euros 
CPM: Coeficient de ponderació dels serveis mòbils respecte la totalitat de serveis de 
comunicacions prestats per l’obligat tributari. S’expressa un percentatge determinat per a cada 
operador en funció del seu nombre de línees mòbils prepagament i postpagament sobre el 
total de les seves línees fixes i mòbils actives en el municipi a la data de meritament. El 
resultat d’aplicar aquest coeficient no podrà excedir d’un valor de 21 €/ m2. 
 
b) Sup.: Superfície ocupada per l’operador. Es fixarà : 
- aplicant als metres lineals d’obertura de rases o canalitzacions executades per l’obligat 
tributari, l’amplada mínima utilitzada per a la instal·lació de xarxes de telecomunicacions de 
0,40 m2 per cada metre lineal. 
 
- en l’estesa de xarxa en infraestructura no pròpia, l’amplada serà la corresponent a 
l’estàndard del cable a l’ús. 
 
c) T: temps de durada de la utilització privativa o aprofitament especial, expressat en la unitat 
corresponent a l’any o, en el seu cas, fracció trimestral d’aquest (1, 0,25, 0,5 o 0,75). 
 
d) CV: és el recàrrec que pondera tant l’ús del vol que efectuen els operadors mitjançant la 
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instal·lació d’elements tals com microcel·les, repetidors o altres similars en façanes d’edificis, 
construccions i mobiliari urbà, com la major intensitat de trànsit que permeten cursar tals 
recursos. Es determina mitjançant l’aplicació d’un coeficient sobre la quota tributària d’acord 
amb la següent escala: 
D’1 a 10 elements instal·lats: coeficient 1,05 
De l’11è element en endavant: coeficient 1,10 
 
Article 6. Exempcions i bonificacions 
No es concediran més exempcions ni bonificacions que les expressament previstes en les lleis 
o les derivades de l’aplicació dels tractats internacionals. 
 
Article 7. Normes de gestió 
1. Els obligats tributaris hauran de presentar, abans del dia 31 de març de cada any, 
declaración comprensiva de les dades que a continuació s’especifiquen, referits tots ells a la 
data del meritament, a efecte de que per part de l’administració municipal es practiquin les 
liquidacions a què fa referència l’apartat 2 d’aquest article: 
a) Metres lineals de canalització, infraestructura i/o xarxa de telecomunicacions de la seva 
titularitat estesa a Mataró. 
b) Número de línees de telefonia mòbil, prepagament i postpagament, actives en el municipi 
de Mataró corresponents a abonats amb domicili en el terme municipal. 
c) Número de línees de telefonia fixa actives en el municipi de Mataró corresponents a clients/ 
abonats amb domicili en el terme municipal. 
d) Número de microcel·les, repetidors o elements similars instal·lats en el terme municipal. 
 
2. L’administració municipal practicarà una liquidació anual el termini de pagament voluntari de 
la qual serà el que es determini en la notificació del document de pagament. 
 
3. Aquesta liquidació tindrà el caràcter de provisional fins que, fetes les comprovacions 
oportunes, es practiqui la liquidació definitiva o transcorri el termini de prescripció de 4 anys 
comptats des del dia següent en què finalitzi el termini de presentació a què es refereix 
l’apartat 1 del present article. 
 
Article 8. Infraccions i sancions 
En tot el relatiu a infraccions tributàries i les seves diferents qualificacions, així com les 
sancions corresponents, s’aplicarà el disposat en la vigent Llei general tributària i en 
l’Ordenança fiscal general. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present ordenança entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2017. “ 

 

 

 

 

 



 44 

3  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 

ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS, PER A 

L'EXERCICI 2017.  

 

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

següent 

“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), estableix el procediment per a l'aprovació i la modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels preus públics. 
 
A l'empara del que preveu l'article 17 d'aquesta esmentada norma, cal aprovar expressament 
els preus públics de nova creació i la modificació o la supressió dels ja existents. 
 
Primer.- Modificacions proposades.  
 
En l’annex que s’acompanya (amb número 4) es detallen les modificacions fetes en els preus 
públics, destacant la creació d’un preu públic per les reproduccions de documents DIN A1 i 
DIN A2, en l’ordenança reguladora del preu públic per reproduccions, edicions i publicacions. 
 
Segon. 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 
establir i modificar els preus públics per la prestació dels serveis o la realització de les 
activitats de la seva competència, sempre que aquests siguin de recepció voluntària per les 
persones interessades 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 tributs i 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 24, 25, 26,  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 
l’annex que s’acompanya, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es 
modifica. 
 
4.- En el cas de la 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 a 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’adopta  per majoria 
simple. 
 



 45 

Per tot això, es proposa  al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents, el preu públic de nova 
creació que s’ha anomenat abans, així com tots els que figurin detallats a l’annex (amb 
número 4), el qual s’acompanya i aprova, i acordar la seva aplicació. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2017 i següents, les modificacions dels 
preceptes de les ordenances  reguladores dels preus públics ja existents, segons es detalla a 
l’annex (amb número 4), el qual s’acompanya i s’aprova. 
  
Tercer.- Exposar al públic aquests acords provisionals en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
així com el text de les modificacions fetes a les ordenances reguladores dels preus públics. 
 
Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent 
al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en un dels diaris de major difusió de la província. 
 
Durant aquest  període d'exposició pública, les persones que tinguin un interès directe o en 
resultin afectades, en els termes previstos a l'article 18 del TRLRHL, podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin escaients. Transcorregut el període 
d'exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.” 

 

 

ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
4.1.-  PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
En els preus dels Serveis de la Piscina Municipal, es crea un preu per cursets de natació 
individuals per a persones (infants i adultes) amb dificultats d’aprenentatge (mitja hora 
setmanal), de quota 49 €. 
 
En els altres serveis de la Piscina, es crea un preu per la venda de duplicats de targetes 
d’accés a la Piscina Municipal, degut a un canvi en el sistema d’entrada a la Piscina (2 €); es 
crea un preu per la venda de duplicats de la clau dels armaris de lloguer a la Piscina Municipal 
(2 €); es crea un preu trimestral (2,10 €), un preu mensual (0,70 €) i un preu d’ús puntual (0,20 
€) per l’assegurança d’accidents dels usuaris de la Piscina Municipal, en funció del que cobra 
l’asseguradora; es deroga el preu del duplicat del carnet, ja que el sistema d’entrada de la 
Piscina Municipal s’ha canviat i ja no existeix aquest servei; es deroga el preu de les activitats 
dirigides al gimnàs, perquè aquestes activitats no es poden fer a la Piscina Municipal; es 
deroguen els tres preus de les activitats a l’aire lliure, perquè ja no es realitzen aquestes 
activitats. 
 
En els Programes d’Esport de Lleure, es crea un nou preu anual per l’assegurança d’accidents 
de les persones usuàries de l’Estadi Municipal d’Atletisme, en funció del que cobra 
l’asseguradora a l’Ajuntament: 15,00 €; es crea un nou preu semestral per l’assegurança 
d’accidents de les persones usuàries de l’Estadi Municipal d’Atletisme, en funció del que cobra 
l’asseguradora a l’Ajuntament: 7,50 €. 
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Els preus dels serveis de la piscina municipal, dels altres serveis de la piscina i dels 
programes d’esport de lleure queden redactats de la següent manera: 
 

 

SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL  

A.- CURSETS DE NATACIÓ GRUPS  

A.1. CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA  

              mes/nen 5,86 

             sessió/nen 1,48 

A.2. ESCOLES BRESSOL I ALTRES GRUPS  

             mes/nen 10,15 

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

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

  

B.- CURSETS DE NATACIÓ (preu / mes)  

B.1. INFANTILS   

 Matrícula (cursets no intensius) 12,15 

- preu/sessió 4,50 

- Cursets natació individuals per usuaris amb 
dificultats d’aprenentatge (preu mensual per mitja 
hora setmanal) 

49,00 

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

        - 1-3 anys    

               *preu / mes 19,05 

        - 3-13 anys:   

               *alterns (mes) 33,10 

               *45 minuts/setmana 16,55 

               *1 hora/setmana 22,46 

*intensiu (mes) 62,50 

*intensiu (sessió)  3,10 

   

B.2. ADULTS  

             - Matrícula 12,15 

            - preu/sessió 4,50 

            - 2 hores 15 minuts / setmana 39,90 

            - 2 hores/setmana 35,45 
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            - 1 hora 30 minuts / setmana 26,70 

            - 1 hora/setmana 17,70 

            - 45 minuts / setmana 13,35 

- Cursets natació individuals per usuaris amb 
dificultats d’aprenentatge (preu mensual per mitja 
hora setmanal) 

49,00 

  

C.- SERVEI DE BANY  

 - abonats (menys de 15 anys)  

          * diaris 4,30 

        * mensuals 22,50 

        * trimestrals  41,00 

SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL  

C.- SERVEI DE BANY  

 - abonats (més de 15 anys)   

        * diaris 6,00 

        * mensuals 28,65 

        * trimestrals 49,70 

- matrícula   

        * 1r. membre familiar 34,25 

        * Quota de reserva de plaça 3,60 

El preu del primer trimestre de les tarifes trimestrals dels nous abonats del servei de 
bany de la Piscina Municipal s'aplicarà proporcionalment des del moment en què es 

matriculin els usuaris. 

 

D.- ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA  

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

159,49 

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

182,83 

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

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

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

27,00 

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

20,25 

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

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

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

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

34,90 

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

50,00 

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

65,00 

- Sala de fitness (grups-hora) 15,99 

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

- Sala de fitness - tiquet ús puntual per cursetistes adults 3,00 

- Duplicat de targeta d’accés 2,00 

- 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 

- Lloguer d’armari (preu/mes) 4,75 

- Duplicat de clau armaris de lloguer 2,00 

- Preu assegurança accidents (trimestral) 2,10 

- Preu assegurança accidents (mensual) 0,70 

- Preu assegurança accidents (per ús puntual) 0,20 

- Banya't amb el teu infant (acompanyant no usuari) 4,30 

- Banya't amb el teu infant (acompanyant usuari) 2,15 

(1) La Direcció d’Esports podrà atorgar bonificacions d’un 5% del preu públic en 
cas de coincidir dos germans i un 5% addicional per a cadascun de més. 

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

(3) La Direcció d’Esports atorgarà una bonificació del 10% en la matrícula dels 
abonaments trimestrals de la Piscina Municipal per un segon membre de la família 
d'un usuari, del 20% per un tercer membre i del 35% per un quart i següents 
membres. 

(4) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin la titularitat d'un carnet blau 
gaudiran d'una tarifa reduïda del 50% del preu públic de tots els serveis. 

(5) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin el títol de família nombrosa de 
categoria general o el de família monoparental gaudiran d'una tarifa reduïda del 
10% del preu públic en els servei de bany i en els cursets de natació infantils. 

(6) Els usuaris de la Piscina Municipal que acreditin el títol de família nombrosa de 
categoria especial gaudiran d'una tarifa reduïda del 20% del preu públic en els 
serveis de bany i els cursets infantils. 

La Direcció d'Esports aplicarà la bonificació o tarifa reduïda més avantatjosa per 
l'usuari en el cas que aquest compleixi les condicions per gaudir de més d'una 
bonificació. 
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PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 

A.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN  

 - preu / mes (carnet blau) 9,96 

- preu / mes 14,58 

 - preu assegurança/anual 13,00 

 - preu assegurança/quadrimestral (setembre-
desembre) 

4,50 

  

B.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME   

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

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

25,62 

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

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

62,68 

- altres (preu/any) 250,73 

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

- socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) 

26,97 

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

12,80 

- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) 

66,03 

- no socis entitats atlètiques de Mataró 
(preu/semestre) (carnet blau) 

31,36 

- altres (preu/semestre) 125,46 

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

- Duplicat carnet/passis 0,00 

- entrada puntual (preu/dia) 11,23 

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

 - preu assegurança accidents (anual) 15,00 

 - preu assegurança accidents (semestral) 7,50 
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4.3.-  PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS 
 
a) Es crea el preu públic per les reproduccions de documents DIN A1 (1,85 euros) i DIN 
A2 (1,50 euros). 
 
 

DIN A1 1,85 € 

DIN A2 1,50 € 
 
 
 
 
b) S’estableix la gratuïtat (quota zero) dels preus relatius a la venda de productes 
digitals de cartografia, ja que no generen cap cost material per a l’Ajuntament. 
 
Els preus públics de la informació gestionada per la Secció d’Informació de Base queden 
redactats així: 
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PREUS PUBLICS DE LA INFORMACIÓ GESTIONADA PER LA SECCIÓ 
D’INFORMACIÓ DE BASE 

Preu tècnic mig cartografia 30,01 € /hora 

Guia Urbana de la ciutat, escala 1:5000 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 3,00 € 

Cartografia temàtica (Població, ABS, Districtes postals,…)* 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 3,00 € 

Ortoimatges 1:1000, vol d'agost 2005 

Digital. (Tiff o Mrsid) Mosaic de tot el terme 0,00 € 

Digital (Tiff) 0,00  € 

Paper (Din A0) 15,45 € 

Cobertura d'illes cadastrals i toponímia (Extensió:  tot el terme) 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 3,15 € 

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA ESCALA 1:1000 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004, 2D ó 3D) 0,00 € 

Paper (Din A0) 13,95 € 

Cartografia de base 1:1000 

Digital (pdf) 0,00 € 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Paper (Din A0) 6,85 € 

Cartografia parcel·lària Corporativa 

Digital (vectorial, DWG, v.2004) 0,00 € 

Digital (pdf) 0,00 € 

Paper (Din A0) 7,00 € 

Paper 1:2000 ( Din A3) 0,00 € 

Mapes, Fotografia aèria i Guies Urbanes històriques * 

Digital (Tiff) 0,00 € 

Paper (Din A0) 15,45 € 

Preu per lliurament en suport CD 7,05 € 

Bonificació estudiants 60% de descompte 

Distribució segons mètode 
emprat 
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4.4.-   PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE CULTURA 
 
a) Se suprimeix la bonificació concedida aplicable a Can Marfà i s’estableix de forma 
més genèrica la tipologia d’activitats que no poden ésser autoritzades. 
 
Aquest paràgraf queda redactat així: 
 

“ Les activitats hauran de ser adequades per l’espai que es sol·liciti, no podent-se 
autoritzar: 
 
- festes populars o revetlles 
- competicions esportives 
- activitats que impliquin compartimentar/dividir els espais 
- activitats amb afectació patrimonial, ni a l'edifici, ni a les seves parts, tant interiorment 

com exteriorment 
- activitats repetitives/ periòdiques 
- activitats estables /permanents ” 

 
b) En els serveis inclosos dins el preu públic pel Teatre Monumental, atès que hi ha 
establerta una tarifa de 200 € per utilització del projector, cal eliminar el paràgraf relatiu 
al projector, perquè els serveis ja es troben inclosos en el preu; S’adequa el redactat 
relatiu a Can Marfà als serveis existents actualment; Es numeren els diferents 
equipaments que s’expliquen dins el títol “Serveis”: Teatre, Can Gassol i Altres espais 
amb els números 1, 2 i 3 d’acord amb que consta a les tarifes. 
 
L’apartat Serveis del punt 5. UTILITZACIÓ EQUIPAMENTS queda redactat de la següent 
manera: 
 

“ Serveis  
 
Els serveis inclosos dins el preu públic per a cada espai són els següents: 
 
1. Teatre Monumental 
    

 Representació :  Màxim 3 hores de representació, 3 hores de muntatge i 
proves i 1 hora de desmuntatge  

   

 Personal  
   

o 1 tècnic regidor (Màx. 7 h)    
o 1 tècnic de control (Màx. 7 h)    
o 1 ajudant de serveis    
o 3 acollida (Màx. 12 h)    
o 1 taquillera, a criteri de l’Ajuntament.  

   

 Il·luminació 
    

o Llum blanca d’ambient general 
 

 So   
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o 2 micròfons de veu  
o 3 micròfons d’ambient   
o Infraestructura de PA (so públic) i un envio de MON (monitoratge), no 

equalitzable.  
o 1 Reproductor de CD doble.  

   

 Escenari amb càmera negra i dos talls manuals per decoracions fixes sense 
canvis   

 Climatització (fred / calor).    

 Neteja ordinària de l’equipament     

 Equip de projecció de cinema 35mm, si es tracta d’aquesta activitat.   
    

 Assaig : Només dins els horaris ordinaris del centre, màxim 5 hores.  
   

o 1 ajudant de serveis    
o Il·luminació de treball    
o Equip de so d’autoservei    
o Escenari amb càmera negra, nomes si es imprescindible i prèvia demanda  
o Climatització (fred / calor).    
o Neteja ordinària de l’equipament     

 
2. Can Gassol  
    

 Representació :  Màxim 3 hores de representació, 3 hores de muntatge i proves i 
1 hora de desmuntatge  

   
o Grades i cadires    
o 1 tècnic regidor    
o 1 tècnic control    
o 1 acollida    
o Il·luminació de treball    
o Equip de so d’autoservei    
o Espai escènic mínim 10x10 lliure     
o Climatització (fred / calor).    
o Neteja ordinària de l’equipament     

    

 Assaig : Màxim 5 hores  
   

o 1 ajudant de serveis    
o Il·luminació de treball    
o Equip de so d’autoservei    
o Espai escènic mínim 10x10 lliure     
o Climatització (fred / calor).    
o Neteja ordinària de l’equipament     

 
3. Altres espais 
    
Utilització: Màxim 4 hores    
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 Aula Teatre  
   

o Taula presidencial i cadires    
o Cadires per al públic en funció de l’aforament màxim de cada espai  
o Pissarra    

o Megafonia mínima (1 micròfon per a la taula presidencial) 
   

 Can Palauet 
 

o Taula presidencial i cadires per a 6 persones    
o Cadires per al públic    
o Pantalla    
o Instal·lació per ordinadors    
o Projector multimèdia    
o 3 micròfons de taula i 1 sense fil amb reproductor de CD   

    

 Biblioteques 
 

o Taula presidencial i cadires per a 6 persones    
o Pissarra    
o Pantalla    
o Cadires per al públic    
o Reproductor de vídeo VHS i DVD    
o Instal·lació per ordinadors    
o Projector multimèdia    
o 3 micròfons de taula i 1 micròfon sense fil amb reproductor de CD  

   
  

 Can Marfà. Museu de Mataró i altres espais 
   

o Taula presidencial i cadires    
o Cadires per al públic    
o Projector multimèdia i pantalla    
o Micròfons 
o Instal·lació per ordinadors  

    
Tots els serveis no especificats anteriorment seran objecte de liquidació d’acord amb les 
tarifes del preu públic vigent. “ 

 
 
 
4.5.- PREUS PÚBLICS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
Incrementar un 2,1% el preu de la Fira de Sant Ponç, la Fireta de Primavera i de la Fira de 

pessebres i ornaments de Nadal. Aquest increment ja estava previst per a 2016 per a totes les fires, 

però només va ser aprovat per a les fires d’atraccions, de manera que s’incrementen les tres fires 

citades en el 2,1%. 

 
Els conceptes modificats queden redactats així: 
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FIRA €/ m2 

  

Fira de Sant Ponç 40,10 €/m2 

Fireta de primavera 19,54 €/m2 

Fira de pessebres i ornaments de 
Nadal 

105,23 €/m2 

 
 
 
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS 
 
a) La lletra D. de l’article 7 passa a anomenar-se “Preus subvencionats” i inclou dos 
punts: els locals de culte religiós i els bars en els casals públics de gent gran. 
 
La lletra D. Passa a tenir el següent redactat: 
 
 “ D. Preus subvencionats: 
 

1) Els locals de culte religiós abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb 
independència dels metres quadrats que ocupin. 
 

2) Bars en els casals de públics de gent gran, sempre que acreditin que els 
preus al públic es trobin expressament regulats en el contracte de 
concessió. La tarifa serà del 50% de la tarifa ordinària. “ 

 
b) S’especifica en la reducció de la tarifa de comerços que tinguin un horari d’obertura 
o de treball de tres o menys dies a la setmana, alguns dels mitjans d’acreditació de 
l’horari. 
 
L’article 8.h) queda redactat així: 
 

“ h) Hauran d’abonar el 50% de la tarifa vigent tots aquells comerços (rostisseries, plats 
cuinats, xurreries, etc.) que tinguin un horari d’obertura o de treball de tres o menys 
dies a la setmana. Aquest element podrà ésser acreditat mitjançant qualsevol mitjà 
admès en dret, com ara publicitat de l’activitat o cartells informatius exposats al local. “ 

 
c) Aclarir el redactat del segon paràgraf de l’article 9.3, per a fer-lo més entenedor. 
 
L’article 9.3 queda redactat així: 
 

“ Els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als 
municipals, s’han de donar d’alta en el padró, mitjançant model normalitzat, en el 
termini de dos mesos des de l’inici de l’exercici de l’activitat. Amb aquesta alta  es 
procedirà a determinar la tarifa’ d'acord amb les normes previstes en aquesta 
ordenança i s'emetrà la liquidació corresponent als mesos que restin per a la 
finalització de l'exercici, inclòs el corresponent al dia en què es produeix l'alta. “ 
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d) Millorar el redactat de l’article 10.4 i afegir un apartat 5 i 6. 
 
Els apartats 4, 5 i 6 de l’article 10 adopten aquest redactat: 
 

“ 4. Les baixes en la prestació del servei s’han de comunicar expressament a 
l’Ajuntament, mitjançant model normalitzat, dins el mateix exercici en què s’hagi produït 
el cessament de l’activitat o el cessament en un local determinat.  

 
En el cas que la baixa s’hagi produït dins del darrer trimestre de l’any, la data de 
sol·licitud de la baixa en la prestació del servei s’ampliarà fins el darrer dia hàbil del 
mes de febrer. A aquests efectes les persones interessades hauran de sol·licitar a 
l’Ajuntament la devolució dels ingressos corresponents, acreditant fefaentment el 
cessament de l’activitat en el local o l’establiment. 

  
5. Si la comunicació de la baixa es presenta fora del termini establert, la data que es 
tindrà en compte a efectes del càlcul de la quota serà la data de presentació de la 
declaració de baixa del preu públic, llevat que la persona interessada provi que el 
cessament de l’activitat va produir-se en una data anterior. 

 
En cas que es demani reconèixer la baixa en una data anterior, caldrà provar la data 
efectiva de la baixa, acompanyant la documentació acreditativa. 

 
Amb el reconeixement de la data anterior per part de l’Ajuntament, s’anul·laran les 
liquidacions posteriors a aquesta, o es farà la devolució dels imports abonats, llevat de 
l’import de la quota mínima establerta cada exercici, pel grup A) (fracció de rebuig d’igual 
o inferior superfície a 20 m2) fins la data de la presentació, considerant-se que, mentre no 
s’hagi comunicat la baixa, el servei de recollida s’ha continuat prestant per l’Ajuntament. 

 
6. En cas de baixa d’ofici del preu públic per part de l’Ajuntament s’entendrà com a 
data de baixa el 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici en curs. “ 

 
 
e) Suprimir l’apartat 2 de l’article 11, relatiu a la possibilitat de sancionar les persones 
titulars d’activitats per la realització de declaracions extemporànies; així com canviar 
l’enunciat d’aquest precepte, en la mesura que ja no parla d’infraccions ni sancions. 
 
Se suprimeix aquest paràgraf: 
 

“ 2. Les declaracions extemporànies es sancionaran seguint els paràmetres que fixa al 
respecte la Llei general tributària. “ 

 
Per tant, l’article 11 queda redactat així: 
 

“ Article 11.– Inspeccions i controls 
 

L'Ajuntament pot dur a terme en qualsevol moment les inspeccions i controls de les 
activitats que consideri necessaris, que serviran com a prova per  la determinació de la 
tarifa corresponent. “ 
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f) Se suprimeix, perquè ja no és aplicable, la disposició transitòria que permetia gaudir 
de l’exempció del rebut de 2015 a les persones que haguessin justificat fora del primer 
trimestre de 2015 que tenien gestor autoritzat. 
 
S’elimina aquest paràgraf: 
 
 “ 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. “ 

 
g) Afegir una disposició final segona: 
 

“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança, amb efectes 1 de 
gener de 2017, han estat les dels articles 7, 8, 9, 10 i 11, així com la supressió de la 
disposició transitòria. ” 

 
 
4.12.- PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT D'UNA 
FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS 
DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL.LACIONS SITUADES EN TERRENYS 
FORESTALS, DE MANTENIMENT DE LES PARCEL.LES I ZONES VERDES LLIURES DE 
VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES 
URBANITZACIONS 
 
“ Article 1.- Fonament i naturalesa  
 
D’acord amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), articles 3.1 a(, b) i e), 
4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions, aquest Ajuntament estableix el 
preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al 
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en 
terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i 
massa arbòria aclarida en les mateixes urbanitzacions. 
 
Article 2.- Concepte  
 
Constitueix l'objecte del preu públic la prestació dels següents serveis de manteniment: 

 
a. D'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, 
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals  
b. Per a la prevenció d'incendis forestals a les parcel·les  
c. Per a la prevenció d'incendis forestals a les zones verdes  

 
Article 3.- Obligats al pagament 

  
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança la comunitat de 
propietaris de la urbanització o la corresponent entitat urbanística col·laboradora. 
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2. Si no s'ha constituït cap de les entitats a que es refereix l'apartat 1 d'aquest article, seran 
obligats al pagament del preu públic aquí contemplat els propietaris de les finques de la 
urbanització. 

 
3. En el cas d'edificacions i instal·lacions aïllades, l'obligat al pagament del preu públic aquí 
previst serà el respectiu propietari. 

 
 

Article 4.- Responsables 
 

Els propietaris de les finques de la urbanització responen solidàriament del pagament del preu 
públic aquí regulat, en el supòsit en què no s'hagi constituït cap de les entitats a que es 
refereix l'apartat 1 de l'article 3 d'aquesta ordenança. 

 
 

Article 5.- Quantia 
 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança consistirà en una quantia fixa per 
cada finca de la urbanització o nucli de població corresponent. 

 
2. A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents a les urbanitzacions citades: 

 

Urbanització Preu  

Les Sureres      59,23 €  

Can Vilardell      36,14 €  

La Cornisa      59,25 €  

La Fornenca      36,88 €  

Can Quirze      36,88 €  

Can Marquès      25,99 €  

 
 

3. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes, s'entendrà per finca de la urbanització o 
nucli de població, cadascuna de les finques que figuren individualitzades al cadastre 
immobiliari a fi de tributació de l'impost sobre béns immobles. 

 
4. A les tarifes previstes a l'anterior apartat segon d'aquest article se li haurà d'afegir l'IVA, al 
tipus vigent en cada moment, que en la actualitat està fixat en el 21%. 

 
Article 6.- Naixement de l'obligació de pagament 
 
1. L’obligació de pagament d'aquest preu públic neix en el moment d'inici de la prestació del 
servei sol·licitat, si bé es pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial. 

 
2. Pels exercicis següents als de la sol·licitud, l'obligació de pagament naixerà l'1 de gener de 
cada any. 
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3. Als efectes del previst en aquest article s'entendrà que l'obligat al pagament del preu públic 
s'acull al servei de manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les 
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals 
de manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria 
aclarida en els mateixes urbanitzacions, establert per l'Ajuntament, sempre i quan no hagi 
acreditat abans del 31 de gener de cada exercici  el compliment de les obligacions que 
l'imposa l'article 3.1 de la Llei 5/2003. 

 
4. Cas que no es porti a terme l'esmentat acreditament en el termini indicat, l'Ajuntament 
considerarà que el subjecte obligat s'acull al servei que té establert la Corporació i, per tant, 
aquest tindrà aquest la condició d'obligat al pagament del preu públic aquí regulat. 

 
Article 7.- Cobrament de les contraprestacions 

 
1. El preu públic s'exigirà en règim de liquidació. Els obligats al pagament que per primer cop 
sol·licitin la prestació del servei vindran obligats al pagament de la quota corresponent en els 
terminis indicats per l'Ajuntament.  

 
2. Pels exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del 
servei, el preu públic serà liquidat per l'Ajuntament mitjançant padró i el cobrament de les 
quotes s'efectuarà en el període que aquest determini.  

 
3. Els subjectes obligats que figurin a 31 de desembre de cada exercici com obligats al 
pagament del preu públic aquí regulat i no acreditin abans del 31 de gener el compliment de 
les obligacions que l´'imposa l'article 3.1 de la Llei 5/2003, romandran integrats al padró que 
per a la gestió del preu públic establert en la present Ordenança aprovi l'Ajuntament.  

 
Disposició Addicional 
 
Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, 
amb motiu de la promulgació de normes posteriors  

 
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa.  

 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor l’1 de gener de 2017 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa.  
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4  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA CESSIÓ D’HABITATGES A LA 

BORSA DE LLOGUER, PER A L'EXERCICI 2017.  

  

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

següent 

 

“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, es 
considera convenient establir unes subvencions amb la finalitat d’incentivar l’aportació 
d’habitatge privat que ajudi a mitigar el problema. 
 
Les presents bases regulen i fixen 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. 

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de concessió de subvencions per al 
foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer (IBI,  ICIO i taxa de llicències 
urbanístiques), per a l'exercici 2017. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
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.” 
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BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES PERSONES PROPIETÀRIES 
D’HABITATGES QUE ELS CEDEIXEN A LA BORSA DE LLOGUER, PER A L’EXERCICI  
2017 
 
 
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 el 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 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases regular i fixar els criteris i el procediment per a la 
concessió de subvencions de: 
 
* L’Impost sobre béns immobles (IBI) dels habitatges desocupats que siguin cedits a la borsa 
de lloguer. 
* L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la taxa per les llicències 
urbanístiques per les obres d’adequació d’un habitatge buit amb la finalitat de posar-lo 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 les 
sol·licituds. 
 
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 
 
1. Poden demanar la subvenció de l’IBI descrita a l’article segon les persones propietàries 
d’habitatges desocupats de particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre, que 
l’aportin a la borsa i que el preu del lloguer, en el moment de signar el contracte, sigui com a 
mínim entre un 25% i un 30% inferior al del mercat de la ciutat. S’inclouen en aquest supòsit 
les persones propietàries que actualment tenen cedit l’habitatge a la borsa de lloguer i 
compleixen el requisit anterior. 
 



 62 

2. Poden demanar la subvenció de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i 
de la taxa per les llicències urbanístiques descrita en l’article segon, les persones propietàries 
d’habitatges buits de particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre que, per 
aportar-lo a la borsa hagin de realitzar obres de rehabilitació i/o d’adequació, i que el preu del 
lloguer, en el moment de signar el contracte, sigui com a mínim entre un 25% i un 30% inferior 
al del mercat de la ciutat. El temps mínim de cessió serà de 3 anys.  
 
3. En tots dos 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 
 
1. 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.  
2. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO: 100% 
3. 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. 
 
1. Per sol·licitar la subvenció de l’IBI caldrà: 
 

a) Presentar sol·licitud on també hi consti el c/c on ingressar la subvenció. 
b) Informe favorable de la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró, conforme 
reuneix tots els requisits per obtenir la subvenció. 

 
2. Per sol·licitar la subvenció de l’ICIO i de la taxa de llicències caldrà: 
 

a) Presentar la sol·licitud. 
b) Justificar que la persona peticionària 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 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, o norma 
que el substitueixi, la qual cosa s’acreditarà mitjançant l’informe de la Secció 
d’Habitatge de l’Ajuntament. 

c) Justificar que s’ha demanat la llicència d’obres corresponent. 
d) 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 i s’advertirà que la no 
complementació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 
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SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Urbanisme, Patrimoni 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 l’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. En els casos de subvencions concedides i abonades indegudament, l’Ajuntament de Mataró 
iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció, 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 i 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. 
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DOTZENA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
En relació amb les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges, 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 
catalogats, que queden derogats.  
 
Mantenen la seva vigència els articles 6 a 9 del títol II, relatius a als ajuts per obres de 
restauració i conservació de béns catalogats. 
 

 

 

5  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REALITZACIÓ D’OBRES DE 

RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS CATALOGATS 

PEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ, 

PER A L’EXERCICI 2017.  

 

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

següent 

 
“Les bases presents cerquen incloure una nova mesura destinada a la reactivació econòmica i 
a la millora de la cohesió social del municipi de Mataró amb la finalitat de fomentar i promoure 
la rehabilitació del patrimoni arquitectònic municipal catalogat. Gaudiran d’aquesta subvenció 
els béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, on s’hagin 
realitzat obres de restauració, conservació i millora, de qualitat, pel període impositiu següent 
a la seva realització.   

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de subvencions per al foment de la 
realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró (IBI), per a l’exercici 2017. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
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Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
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 AL FOMENT DE LA REALITZACIÓ 
D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS CATALOGATS DEL 
PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE MATARÓ (IBI), PER A 
L’EXERCICI  2017. 
 
 
PRIMERA.- OBJECTE.  
 
Es objecte d’aquestes bases l’atorgament de subvencions del 95% de la quota íntegra de 
l’impost sobre els béns immobles (IBI) als titulars de béns immobles inclosos al Pla Especial 
del Patrimoni Arquitectònic de Mataró en les categories A, B, C i D, on s’hagin realitzat obres 
de restauració i conservació i millora, de qualitat, i d’acord amb les criteris establerts al mateix 
Pla. 
 
SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS.  
 
1. Podran sol·licitar ajuts econòmics les persones físiques i/o jurídiques que reuneixin les 
condicions següents:  
 
a) Ser titulars de béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 
Mataró 
 
b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social, i no trobar-se en cap de les situacions de 
prohibició per obtenir subvencions.  
 
c) En el moment de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l'Ajuntament excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament. 
 
d) No constar com a beneficiari de cap altre ajut pel mateix concepte, amb l’excepció de la 
bonificació de l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres (ICIO), si el cas.  
  
 
TERCERA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.  
 
Les persones físiques i/o jurídiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents 
bases particulars, hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de 
Mataró, la sol·licitud, acompanyant-hi la documentació següent:  
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a) Fotocopia del NIF/NIE o CIF del titular del bé catalogat.  
 
b) Identificació del bé, amb referència cadastral i identificació que consti al Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectònic de Mataró  
 
c) Còpia de la llicència o comunicació prèvia corresponent a l’obra realitzada.  
 
d) Acreditació documental de la inversió realitzada. S’hauran d’aportar les factures i rebuts 
corresponents, originals, on hi consti l’import i el tipus d’inversió realitzada.  
 
e) Dades bancàries del compte on poder transferir l’import de l’ajut, amb determinació del codi 
IBAN corresponent, segons model normalitzat.  
 
f) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, i no haver sol·licitat altres subvencions pel mateix concepte, i de no concórrer en cap 
de les circumstàncies determinades a l’article 13 de la Llei de Subvencions que impedeixin 
obtenir la condició de beneficiari.  
 
QUARTA.- PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.  
 
Les persones sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació 
acreditativa al Registre General de l'Ajuntament durant tot l’exercici 2017.  
 
CINQUENA.- QUANTIA DELS AJUTS.  
 
La quantia dels ajuts regulats a les presents bases particulars és el 95% de la quota líquida 
anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana pel qual se sol·licita l'ajut. 
 
En cap cas, l’import de la subvenció(juntament amb la de l’ICIO, si és el cas)  no podrà ser 
superior al 30% de cost econòmic de l’obra realitzada.  
 
SISENA.- FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ.  
 
Els ajuts es concediran mitjançant decret de la Regidoria d´Urbanisme, Medi Ambient i 
Sostenibilitat, a la vista de l’informe emès per la Unitat de Patrimoni del Servei d’Urbanisme, 
Patrimoni i Habitatge i el vist-i-plau del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic. 
 
El termini per resoldre és d’ un màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació 
de la sol·licitud.  
 
SETENA.- DOTACIÓ PRESSUPOSTARIA.  
 
La quantia dels ajuts regulats a les presents bases estarà condicionada al crèdit pressupostari 
autoritzat en el pressupost de 2017, a la partida pressupostària que es determini, fins a un 
màxim de 30.000 euros.  
 
VUITENA.- FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT.  
 
L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat per la persona 
sol·licitant.  
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No obstant, la sol·licitud de l'ajut a què es refereixen aquestes bases implicarà que juntament 
amb la instància de petició es formula l'oportuna sol·licitud de compensació de deutes i crèdits 
recíprocs que hi pugui haver, tant en període voluntari com executiu, en el moment d'ordenar-
se el pagament de la mateixa. 
 
NOVENA.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS.  
 
Les persones beneficiàries s’obliguen a facilitar la informació que els sigui requerida per 
l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades.  
 
Quan la sol·licitud no reuneixi el requisits establerts en l’article 66 de la Llei 39/2015, de 2 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no 
s’acompanyi la documentació prevista al punt tercer de les presents bases, es requerirà a la 
persona interessada per tal  que en el termini de 10 dies aporti els documents requerits, 
advertint-la que en cas de no presentar-los es considerà que desisteix de la petició efectuada.” 

 

 

6  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REALITZACIÓ D’OBRES DE 

REHABILITACIÓ EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES, PER A L’EXERCICI 

2017. 

  

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

següent 

 
“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, aquestes subvencions tenen com a finalitat promoure la conservació, la millora 
de la qualitat i de la sostenibilitat i la realització dels ajustos raonables per a una adequació 
efectiva en matèria d’accessibilitat. 

          
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 tal d’obtenir l’habitabilitat adequada, per estalviar 
consum energètic, o per adaptar l’habitatge a canvis relacionats amb l’aigua, el gas, 
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l’electricitat, la protecció antiincendis, el sanejament o la supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de subvencions per al foment de la 
realització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges (ICIO i taxa de llicències 
urbanístiques), per a l’exercici 2017. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
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 ELS EDIFICIS D’HABITATGES PER A L’EXERCICI  2017 
 
 
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, aquestes subvencions tenen com a finalitat promoure la conservació, la millora 
de la qualitat i de la sostenibilitat i la realització dels ajustos raonables per a una adequació 
efectiva en matèria d’accessibilitat. 
 
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: 
 

5. L’arranjament d’edificis amb patologies estructurals. 
6. Les actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatges. 
7. Les obres relacionades amb la col·locació d’ascensors en edificis d’habitatges que no 

disposin prèviament d’aparell elevador. 
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8. La rehabilitació d’habitatges per tal 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 les 
sol·licituds. 
 
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 propietàries, usuàries o arrendatàries, 
sempre que siguin persones físiques o institucions i entitats sense afany de lucre, 
d’edificis ubicats en el municipi i per les obres que també siguin subvencionades per la  
Generalitat de Catalunya o bé reuneixin les condicions o requisits del Decret 75/2014, de 
27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, 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) aplicat sobre el pressupost 

protegit per la Generalitat: 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: 
 

1. Presentar sol·licitud. 
2. Justificar que la persona peticionària s’ha acollit a les ajudes que per aquest 

concepte concedeix la Generalitat de Catalunya, o bé aportar informe favorable de 
reunir les condicions o requisits del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al 
dret a l’habitatge, o norma que el substitueixi, la qual cosa s’acreditarà mitjançant 
informe de la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament. 
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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 l’esmena 
o la rectificació necessàries en el termini de deu dies hàbils, així com 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 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 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al 
dret a l’habitatge, o norma que el substitueixi. 
 
Els ajuts s’elevaran a definitius un cop acabades les obres i 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 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, 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. En els casos de subvencions concedides i abonades indegudament, l’Ajuntament de Mataró 
iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció, 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 i 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. Mantenen la seva vigència els articles 6 a 9 del títol 
II relatius als ajuts per obres de restauració i conservació de béns catalogats.  
 

 

 

 

 

7  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES DE 

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA, PER 

A L’EXERCICI 2017 

 

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

següent 

 
“Ateses les dades d’atur de Mataró, de més del 20%, especialment entre les persones joves i 
les majors de 44 anys, es considera convenient la concessió de subvencions amb la finalitat 
de fomentar la implantació a Mataró d’activitats econòmiques, ja siguin del sector serveis com 
de la indústria, així com impulsar la dinamització comercial. 
 
Les subvencions regulades en les presents bases són per als següents tributs 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. 
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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. 
 

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: 

 
a)  Joves de fins a 30 anys, en el marc del programa Fem Ocupació Jove, per un 

termini de 6     mesos.  
b)  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. 
 

A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores de concessió de subvencions per al 
foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2017. 
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Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases de subvencions en cas que 
no es presenti cap reclamació ni suggeriment. 
 
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  2017 
 
 
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 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 la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions: 
 

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. 
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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. 
 
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 
 
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. 
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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 la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions: 
 

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. 

 
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 €. 
 
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 la prestació dels serveis d’intervenció municipal en activitats i instal·lacions, 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 €. 
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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. 

 
 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.  
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 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. 
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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. 
 
 
 
 

 

8  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES REGULADORES 

D'AJUTS A L'HABITATGE, PER A L’EXERCICI 2017. 

 

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

següent 

 

“Es proposa en el present acord l’aprovació provisional de les següents bases de 
subvencions: 
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  I) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals (IBI). 

 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família 
monoparental d’un ajut sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles 
corresponent al seu habitatge habitual. 

 
La finalitat d’aquests ajuts 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. 

 
També es preveu una subvenció sobre l’impost sobre els béns immobles en relació amb les 
finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o 
esfondrament d’aquestes. 
 
 

II) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en 
atur forçós amb pocs recursos econòmics (34% IBI). 
 
Aquest ajut està adreçat a les persones que siguin pensionistes, jubilades i en atur forçós que 
tinguin pocs recursos econòmics, d’acord amb els requisits establerts a les bases. Aquestes 
persones tenen dret a la subvenció d’un màxim del 34% de la quota de l’IBI urbà. 

 
A l’empara dels articles 9  i  17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim 
local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les bases reguladores d’ajuts a l’habitatge (IBI) per a 
l'exercici 2017. 
 
Segon.-. Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè les persones 
interessades puguin presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin escaients. 
 
Tercer.- Considerar aprovades definitivament les presents bases en cas que no es presenti 
cap reclamació ni suggeriment. 
 
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.” 
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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 2017 
 
 
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. 
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3. Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el 
moment de meritar-se la quota subvencionada. 
 
Sisena.- Condicions i documentació 
 
1. 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 2017. 
 
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 2017. 
 
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 

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 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 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 

 
 
(* Salari Mínim Interprofessional) 
 
 
2. Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació o subvenció mitjançant instància a 
la que acompanyaran la següent documentació: 
 
- Fotocòpia compulsada del títol vigent de família monoparental. 
 
- Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen en la mateixa 
finca. 
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- 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 
 
Les persones interessades poden sol·licitar una subvenció en la quota de l’IBI, amb un màxim 
de 200 euros, per a les famílies monoparentals que ho sol·licitin.  
 
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.   
 
El percentatge de bonificació serà en funció de les categories regulades en la legislació vigent. 
 
Percentatge  Bonificació 

Categoria general:  50% 

Categoria especial i d’honor:  70% 
 
Vuitena.- Sol·licituds i termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública  que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. En les sol·licituds haurà de constar: 
 
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
 
b) Petició concreta de la subvenció. 
 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
 
d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en cas que 
hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta acreditativa de la 
discapacitat. 
 
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
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f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons 
model establert a tal efecte. 
 
h) Data i signatura de la persona sol·licitant. 
 
4. La documentació podrà ser substituïda per una autorització específica de l'interessat  a 
favor de l’Ajuntament per consultar la informació dels registres públics de les administracions 
corresponents. 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.  

 
Novena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, 
que emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la 
Comissió creada a tal efecte i composta pels següents membres: la cap del Servei 
d’Ingressos, el cap de la Secció de la Gestió Tributària, i la cap del Servei de Benestar Social. 
  
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un 
mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
 
Desena.- Incompatibilitats 
 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de família 
nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la quota 
d’aquest impost, es puguin reconèixer. 
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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. 
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BASES REGULADORES D’AJUTS A L’HABITATGE A PERSONES PENSIONISTES, 
JUBILADES I EN ATUR FORÇÓS AMB POCS RECURSOS ECONÒMICS, PER A 
L’EXERCICI 2017 
 
 
Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts a l’habitatge sobre l’import 
de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual a 
les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que reuneixin els requisits establerts en 
les presents bases. 
 
També es preveu un ajut sobre l’impost sobre els béns immobles en relació amb les finques 
que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força major o esfondrament 
d’aquestes. 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
1. Els ajuts als quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 
lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’ajuts o 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 delss ajutss previstos 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. 
 
Tercera.- Condicions i requisits 
 
Podran sol·licitar l’ajut les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós que reuneixin els 
requisits següents: 
 

a) Ser propietari/a i/o usufructuari/a de l’habitatge (ha de constar com a subjecte passiu 
de l’IBI), en data 1 de gener de 2017. 

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

contribuent en el mateix domicili: 
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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. 

 
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 316.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
Pel que fa a l’ajut de finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de força 
major o esfondrament, 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 el de la lletra 
b). 
 
 
Quarta.- Quantia de l’ajut 
 
1. L’import màxim de l’ajut 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 aquest 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) 

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

2 Increment 30% SMI  

3 Increment 30% del tram anterior 

4 Increment 30% del tram anterior 

5 o més Increment 30% del tram anterior 

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 
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ajut. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig dels ajuts entre totes les persones 
beneficiàries .   
 
2. L’ajut s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni l’aparcament ni el 
traster en propietat. 

 
3. L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
4. En el cas de l’ajuta les finques que hagin esdevingut totalment inhabitables per causes de 
força major o esfondrament, se subvencionarà l’import del rebut de l’IBI de l’exercici 2016, 
sempre que el sinistre hagi ocorregut durant l’any 2016. 
 
Cinquena.-  sol·licituds : documentació i  termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública  que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. A les sol·licituds caldrà adjuntar: 
 
a) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat 

empadronades en l’habitatge. 
  
b) Documentació acreditativa dels ingressos de totes les persones empadronades en 

l’habitatge: certificacions de pensions, prestacions i altres ingressos.  
 
- En cas de persones que no treballin, document de demanda d’ocupació i certificat de 

prestació d’atur, amb indicació, si és el cas,  de l’import.  En cas de no ser perceptors de 
prestació d’atur, a més, certificat de vida laboral. 

 
- En cas de persones que cobrin la prestació de viduïtat i que tinguin menys de 65 anys, 

hauran d’aportar a més, un certificat de vida laboral.   
 
- En cas de persones amb invalidesa total o parcial, incapacitat laboral transitòria (ILT) o 

disminució, a més dels justificants d’ingressos, informe de vida laboral.  
 
- En tots els casos d’invalidesa, incapacitat o disminució, acreditació del reconeixement del 

grau de discapacitat.  
 
- Fotocòpia compulsada de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda. 
 
- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 

darreres nòmines. 
 
- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 

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

 
d) 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 2017, ambdós inclosos, al registre general de l’Ajuntament o per qualsevol de les 
formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s'advertirà que la no 
complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud. 
 
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena acceptació 
d’aquestes bases. 
 
Sisena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, 
que emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la 
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. 
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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 ol·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 l’ajut. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
Setena.- Incompatibilitats 
 
Tots els ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2017, inclosa la bonificació establerta a l’article 7.5 
de l’Ordenança de l’IBI per a les famílies nombroses, són excloents o incompatibles entre 
elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret només a una d’elles. 
 
Vuitena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquest ajut anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes escaients i 
quedarà condicionat a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent 
en  funció de la dotació. 
 
Novena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de l’ajut 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 l’ajut.  
 
Desena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
 
Onzena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de l’ajut concedit i abonat 
indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
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Dotzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquest ajut s’efectuarà mitjançant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal (www.mataro.cat)  
 
Tretzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Moreno, portaveu del grup municipal 

Socialista. 

 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a les intervencions dels diferents 

grups municipals 

 

La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que en principi, a l’ordre del dia, 

hi havia 8 punts per debatre, però finalment s’ha decidit fer-los tots junts i ningú l’ha informat. 

Molta gent desconeix la diferència entre taxa, impost, preus públics, tampoc sap com s’ha de 

presentar un recurs administratiu, on van els diners que paguem, etc. Seria bo que 

l’administració fes una mica de pedagogia perquè tots els contribuents tinguessin tota la 

informació. D’altra banda, el deute municipal limita la seva capacitat d’inversió, havent de 

recórrer a subvencions o nous crèdits. Trobem a faltar una auditoria pública o una auditoria 

ciutadana del deute per poder tenir clar tots d’ on prové aquest deute i discernir si hi ha deute 

il·legítim, necessari per donar exemple de transparència. També demanem que els períodes 

d’aprovació de les modificacions d’ordenances fiscals vagin de la mà de l’aprovació dels 

pressupostos per unificar criteris. En quant a la pujada de l’IBI no estem d’acord, ja que 

escanyarà més a les famílies. En quant a l’IAE, aquesta pujada que és inferior que en altres 

municipis no ajuda a les petites empreses ni a les PIMES. Les grans superfícies haurien de 

contribuir més. En quant a la taxa de brossa domiciliària creiem que s’hauria de bonificar a les 

famílies que reciclen, difícil perquè no es pot fer de manera individualitzada però potser es 

podrien fer bonificacions per zones de recollida. Tots sabem l’impacte ambiental que generen 



 91 

els nostres residus i paguem el mateix els que reciclem i el que no ho fan. Estem d’acord en la 

nova taxa de verificació d’ús anòmal dels habitatges buits, ja vam demanar l’any passat que 

s’apliqués la penalització als propietaris de titularitat bancària que tinguessin els pisos buits. 

Creiem que aquesta mesura acompanyada d’una bona mediació pot contribuir que molts 

propietaris, amb les garanties corresponents, els facilitin per lloguer social. També estem 

d’acord que s’adapti la taxa de telecomunicacions a l’actual jurisprudència europea, ja que les 

empreses de telefonia hauran de contribuir segons els paràmetres d’ocupació de la via 

pública. Els rics cada vegada són més rics i els pobres més pobres. Segons les dades d’atur, 

Mataró és la 2a. al rànquing en nivell d’atur amb un 16,58%. Les bonificacions i subvencions 

són del tot imprescindibles però hem d’anar més enllà i desitjo que el projecte Mataró 20/22 

ens ajudi a eradicar l’atur. Votarem que no, per tal d’aportar en el període d’al·legacions, que 

per nosaltres són i entenem com a propostes de millora. 

 

 

 

 

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

– Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que és aquest un moment important de la vida 

política local. Des de la nostra formació política tornem a reclamar una reforma necessària e 

inajornable del finançament local. El dèficit de finançament es veu agreujat perquè la 

Generalitat tampoc compleix els compromisos envers els ens locals. Per exemple, recordar 

les aportacions a les escoles bressol. Per tant hem de fer front a despeses que no ens 

pertoquen. Estem en mans de l’Estat pel que fa a la capacitat normativa en imports locals per 

una banda i perjudicats per l’incompliment de les seves obligacions per part de la Generalitat 

de Catalunya en l’altra banda. D’aquí la importància dels Ajuntaments en aprofundir en la 

progressivitat i la equitat de les ordenances fiscals per fer-les més justes. Al mandat anterior el 

nostre grup municipal va aportar una resolució al Ple, aprovada per unanimitat, de tarifació 

social que anava en aquesta línia i que s’ha anat desenvolupant en aquests anys, de manera 

que en determinats imposts paga més qui més té. Aquesta és una qüestió de justícia social i 

en aquesta línia hem de continuar ampliant les possibilitats que dona aquesta tarifació social. 

Encara no hem remuntat la crisi, malgrat que hi ha alguns indicadors que fan pensar que la 

cosa comença a millorar. És veritat que l’atur encara és alt però també és veritat que ha anat 

baixant en els darrers mesos, però tant els sous com els contractes precaris fan que aquesta 



 92 

petita millora de l’economia no es noti gaire. Estem obligats a exigir més ordenances fiscals 

que puguin garantir una previsió d’ingressos suficients perquè el pressupost del 2017 sigui un 

pressupost de rescat social de les persones i que apostin clarament per la creació d’ocupació. 

Són aquests criteris, el de la ocupació de qualitat i ben remunerada i el benestar de les 

persones sobre els quals hauria de pivotar el pressupost del 2017 i seran també sobre 

aquests dos eixos les nostres al·legacions a aquestes ordenances fiscals, taxes i preus 

públics. Perquè això sigui viable necessitem unes ordenances fiscals que ens permetin 

garantir molt millor els compromisos que l’Ajuntament té envers els seus veïns. No caurem en 

el populisme de parlar de abaixar impostos de manera lineal perquè sabem que aquesta opció 

política afavoreix a qui disposa de majors recursos i per tant no és equitativa i és impròpia de 

forces d’esquerra. Tampoc podem obviar l’escenari continuat d’un IPC negatiu o a zero i que 

la majoria de despeses municipals es revisen segons l’evolució d’aquests indicador i per tant 

l’hauríem de tenir present a l’hora de fer propostes de pujada dels impostos. En aquest sentit 

l’impost més important és el que es recapta a través de l ’import de bens immobles i el govern 

proposa un augment del 1,75%. Tenim en compte l’IPC català tirant a zero, és un augment 

lineal que no podíem acceptar tal qual. D’aquí la importància que prenen les subvencions que 

haurien de beneficiar al major nombre de persones que per les seves raons econòmiques els 

hi representa un cost excessiu, tenint en compte que el darrer any l’increment mitjà d e la 

majoria de rebuts de l’IBI de valors cadastrals normals, va pujar de mitja un 10%. Com ja he 

dit abans, la situació econòmica sembla girar cap a una certa recuperació i la mateixa podria 

contribuir a aquests majors ingressos, sense necessitat d’esprémer encara més les butxaques 

dels contribuents amb menys recursos, cercar l’equilibri entre redistribució equitativa de la 

càrrega fiscal i recursos suficients per atendre les necessitats d’una ciutadania encara molt 

castigada per la crisi hauria de ser l’objectiu d’aquest govern. Des de la nostra formació 

intentarem, amb les al·legacions que presentarem, contribuir de una banda a que aquesta 

recaptació giri al voltant del concepte de que pagui més qui més té i de l’altra, a garantir que 

amb aquests ingressos es faci front a la crisi que encara pateixen molts dels nostres veïns, 

dotant-los de recursos suficients per rescatar-los socialment. Com que aquesta és una 

aprovació inicial, el nostre grup s’abstindrà en tots els punts de l’ordre del dia. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, diu 

que les ordenances fiscals suposen el pilar del finançament municipal i la base per poder 

assolir els projectes estratègics de la ciutat. No posem en dubte els ingressos en les finances 

de l’Ajuntament però la qüestió radica més en que ho inverteix, i aquests ingressos que té 

l’Ajuntament a costa de què i de qui són. Tenim l’avantprojecte d’aquestes ordenances i el que 

pretén el govern municipal és seguir pressionant a les famílies mataronines i a aquelles 

persones que intenten generar activitat econòmica. Ens proposen un increment de l’IBI, de 

l’IAE, la recuperació de la taxa de guals, un augment de la taxa de cementiris i això és un 

resum de les modificacions que tindran un perjudici més important cap a la majoria dels 

nostres ciutadans. En moltes ocasions el nostre consistori s’empara en el augments de 

pressió fiscal fent una comparativa amb altres municipis. Creiem que això és un error i que no 

es pot seguir comparant el nostre municipi amb d’altres perquè el que facin els altres ens ha 

de donar igual. Hem de mirar en base a les necessitats dels nostres ciutadans i en base a la 

realitat de la nostra ciutat. S’ha d’anar en consonància amb els ciutadans i tenir en compte les 

seves capacitats econòmiques. En general, la societat mataronina no està millor que fa un any 

i per això no entenem aquest document que ens presenten d’ordenances fiscals. Tenint en 

compte que és una aprovació inicial i que després entrarem en un procés d’al·legacions, el 

nostre vot serà contrari en tots el punts de l’ordre del dia a excepció d’aquells punts que fan 

referència a les subvencions i ajuts que el nostre vot serà d’abstenció. Serem molt exigents en 

tot el procés de les al·legacions per aquestes ordenances fiscals per l’any 2017. 

 

 

 

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

exposa que les ordenances fiscals estan regulades per la Llei d’Hisendes Locals, llei d’àmbit 

espanyol, que imposa un seguit de mesures contràries als interessos populars i representa 

una intromissió de l’Estat espanyol en els afers propis de les administracions públiques 

catalanes. L’Estat Espanyol ha propiciat un infrafinançament dels nostres municipis que està 

destinat a afavorir les externalitzacions de serveis o directament la seva privatització. Cal 

plantejar les bases d’un nou sistema de finançament municipal dins del marc constituent de la 

nova república catalana, que ens doti de més recursos i que eviti la situació de perill de 

privatització de serveis públics. Els municipis tenen un marge molt escàs per decidir sobre les 

polítiques fiscals, però som l’administració més propera a la ciutadania, per tant, cal treballar 

per definir aquest nou model de finançament que doni recursos suficients als ajuntaments. Les 
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ordenances fiscals per 2017 incideixen en un 47% del total dels ingressos municipals de 

l’Ajuntament de Mataró però continuen subjectes als ingressos supramunicipals via els 

ingressos de la PIE (Estat) Generalitat o a través de la Diputació, que en els últims anys han 

descendit molt. El Govern ens ha presentat un avanç pressupostari molt genèric i molt 

inconcret. Els objectius del pla estratègic 20/22 guarneixen molt però ens preguntem en què 

es tradueixen i quines mesures en concret tindrem davant de la taula. També ens presenten 

un avançament del PAM per 2017 amb moltes bones intencions pendents de ser 

pressupostades i validades per la ciutadania. Si repasséssim el grau de compliment de les 

propostes del PAM d’enguany molts dels contribuents tindrien una gran decepció. Les 

despeses pel 2017 segueixen subjectes a les polítiques d’estabilitat financera, al dogma del 

pagament del deute i a la dinàmica del pla d’ajust que ens obliga a endeutar-nos més i més. 

De fet, en la documentació sobre marc pressupostari ja se’ns anticipa un endeutament de 7 

milions d’euros per eixugar el deute de PUMSA. Novament les inversions estaran subjectes a 

les subvencions supramunicipals ja que el gruix que recaptem es destina bàsicament a 

mantenir el patrimoni i a pagar un deute que considerem abusiu i per tant il·legítim. Reclamem 

de nou com ja vam fer l’any passat, que aquestes ordenances haurien d’estar vinculades al 

debat pressupostari global. Ara mateix això no és així però la gent ha de saber en què es 

destinaran els seus diners i han de poder opinar de forma vinculant. Esperem una concreció 

de com s’han de desenvolupar els pressupostos participatius que des del govern es van 

comprometre a tirar endavant el passat mes de setembre. Dins dels estrets marges per 

regular el pressupost municipal que tenim, apostem per desenvolupar polítiques fiscals 

progressives que prioritzin la igualtat d’oportunitats i la redistribució dels escassos recursos de 

que si posa el nostre Ajuntament, que pagui qui més té. Després d’un any, les expectatives 

que havia generat la comissió de tarifació es redueixen a més bonificacions molt minses de 

l’IBI. Hi ha tres trams pel pagament de la taxa de la brossa en funció del valor cadastral de 

l’habitatge i no de la renda o el volum de brossa que genera. Pensem que els criteris 

ambientals en la recollida i tractament dels residus, només seran possibles aplicar-los si 

canvien el model de política de residus que impera ara mateix. Seria més fàcil aplicar una 

fiscalitat ambiental si tinguéssim un sistema de porta a porta, per exemple. Cal establir una 

tarifació per tots els impostos, taxes i preus públics i fer-ho tot d’un cop. Només caldria 

sol·licitar la declaració de renda als ciutadans i establir diversos trams per accedir a totes les 

bonificacions i beneficis fiscals. Pel que fa a l’IBI, incrementat en 1,75% permetrà a 

l’Ajuntament assolir ingressos de 32.000.000 euros i les bonificacions es podrien 

desenvolupar en aspectes com a la classificació energètica dels edificis i en gravar el tipus 
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màxim de 50% de la quota líquida dels pisos buits, tal com preveu la Llei d’Hisenda Locals. 

També denunciem exempcions de l’IBI com les que afecten a les dependències de l’Estat o bé 

als edificis de l’església, alguns dels quals sabem  que no estan estrictament lligats al culte, 

per tant això s’hauria de revisar. Pel que fa a l’IAE que se’ns planteja, hem de recordar que 

només afecta a les empreses que facturen per damunt de 1.000.000 euros i aquí les 

bonificacions a l’IAE, les destinades a inversions medi ambient o accessos a mobilitat reduïda, 

pensem que haurien de ser proporcionals a la quantitat invertida per l’empresa. Pel que fa a 

l’impost dels vehicles, pensem que hauria de tenir en compte la capacitat fiscal de la persona 

propietària, el valor de compra del vehicle, així com elements ecològics. En quant a l’impost 

de plusvàlua per transmissions entenem que s’hauria de preveure algun tipus de compensació 

quan el be immoble es vengui per sota del seu valor inicial. Pel que fa a la recuperació de la 

taxa de guals que és esglaonada, entenem que és una mesura positiva que ja havíem 

reclamat a l’anterior mandat. Ens abstindrem en tots els punts. En tot cas la meva companya 

ho ampliarà en la segona intervenció. 

 

 

 

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

Catalunya, reconeix l’esforç que s’ha fet d’intentar portar a la vegada les ordenances 

municipals lligades als pressupostos i per tant lligar els ingressos a les despeses. Ens 

proposen una pujada de la pressió fiscal als ciutadans que en molts casos, no veuran 

revaloritzats els ingressos per l’any que ve per sobre de l’1%. I, ens proposen un augment del 

2%. I com s’ha fet referència aquesta ciutat té una de les taxa d’atur més altes de Catalunya 

de les ciutats de més de 50.000 habitants. L’esforç que s’ha fet durant aquests anys lhan fet 

pel mataronins. La recaptació de l’IBI en els últim 5 anys, els més durs de la crisi, ha pujat 

més d’un 40%, passant de 22.739.658 euros de liquidació al 2011 a una proposta de més de 

33.000.000 euros. L’altre impost que ha estat molt dur pels ciutadans és el de la Plusvàlua. 

Amb un mercat immobiliari aturat aquest impost ha estat recaptat bàsicament per herències. 

Ha passat al 2011 de 3.256.000 euros a 5.000.000 euros segons la proposta de l’any vinent, 

doblant la recaptació de l’any 2010 (2.218.000 euros). Per tant, els mataronins han fet un 

esforç que els ajuntaments i institucions no han fet. Per donar suport a les ordenances, per 

nosaltres serà imprescindible revisar aquestes càrregues fiscals; creiem que hem arribat a un 

punt d’inflexió. La previsió d’ingressos és bastant bona i entenem que els mataronins han de 
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poder gaudir d’una millora en la pressió fiscal. Per finalitzar, el mal finançament local no és 

d’esquerres ni de dretes; només cal recordar que el gran morós de l’Ajuntament de Mataró és 

la Generalitat de Catalunya. 

  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró reconeix la feina 

dels tècnics, grups de pressupostos, etc. Molt bon treball. Ens proposeu una pujada de 

l’1,75% essent l’IPC anual inferior. La crisi salarial continua, l’atur també. Existeix un 6% de la 

població amb pobresa extrema. Un 1,75% potser sí que és una mica alt, però pensem que sí 

que hem de recaptar. Si no recaptem hi haurà una part de la població que es queda fora i si 

l’ajuntament no respon, exclourem a la nostra gent. Hem de discutir encara les quantitats i 

percentatges. Demanem que les bonificacions siguin més amplies, que augmentin del 50% al 

70% per a les famílies de categoria general i del 70% al 90% per a les famílies de categoria 

especial, així com suprimir el topall de 200€, pujar les subvencions actuals a les famílies 

monoparentals del 50% al 70%, no tocar el límit de renta, pujar la subvenció actual del 34% al 

90% pel primer nivell de rendes, pujar subvenció actual del 10% al 50% pel segon nivell de 

renda i suprimir els 120€ de topall. Pensem que les taxes han de ser progressives i és una 

lluita pendent. L’objectiu primordial és garantir una bonificació més amplia del col·lectiu més 

vulnerable de Mataró. És prioritari afavorir les persones amb menys recursos facilitant i reduint 

els impostos. Aquests impostos sempre que siguin ben gestionats, han de fer un retorn positiu 

a la ciutat. Demanem i insistim en els ajuts i bonificacions per buscar una fiscalitat més justa. 

D’altra banda la nostra preocupació és per les persones, l’habitatge, el medi ambient, beques, 

l’atur, cura dels animals domèstics, etc. Sabem que tenim un ajuntament amb molts deutes, 

intentarem trobar la solució, però mentrestant hem de treballar i pensar en el futur. Per acabar, 

ens abstindrem i demanem una major participació en els pressupostos de la ciutadania. 

 

 

 

 

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

la Ciudadanía, exposa que el grup l’any passat es va abstenir i amb això es van poder 

aprovar les ordenances del 2016. Ens vam abstenir perquè el govern es va comprometre a 

congelar la pujada de l’IBI pels anys vinents. Aquest any se’ns planteja una pujada de l’1,75%; 
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per tant no comencem bé. Nosaltres no compartim el model de l’any passat. Nosaltres 

plantegem la congelació de l’increment de l’IBI, i la congelació de les pujades de la pressió 

fiscal. Nosaltres estem molt implicats en el projecte de ciutat. Creiem que són molt important 

aquests canvis, per tant, no estem tancats a increments de l’IBI sempre i quan s’ajustin 

aquests augments a un projecte de ciutat. Aquests recursos que necessitem per fer politiques 

proactives, creiem que s’ha de fer alguna cosa. Hi ha moltes formes d’aconseguir recursos, a 

part d’augmentar els ingressos, que és disminuint les despeses. Plantejo una auditoria de 

costos, no ha de ser una despesa més, sinó un estalvi. Nosaltres ens abstindrem i el procés 

de negociació serà important. Quan la pressió fiscal es tradueix en un punt de tarifació, pot ser 

acceptada. Si aquest procés no el parem, al final els propietaris de Mataró acabaran sent 

llogaters de l’Ajuntament. Respecte a les taxes, la taxa, esperarem a l’ordenança de la taxa de 

verificació d’habitatges i les esmenes presentades. Sobre la taxa de gual, és el mateix, els 

propietaris tornaran a pagar un lloguer per poder tenir un aparcament, per tant no estic a 

favor. Hi ha una altra taxa, que és la de vehicles antics de més de 25 anys, la qual afecta als 

propietaris de vehicles històrics; podríem trobar-li sentit però també afecta a les persones que 

tenen vehicles vells, i encara que és cert que són molt contaminats, aquesta gent és un 

sectors molt vulnerable de la societat. Presentarem al·legacions en contra. 

 

 

 

 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que 

tothom està d’acord en que la política fiscal és tant d’ingressos com de despeses i s’hauria 

d’analitzar en el seu conjunt. Agraeixo l’esforç per debatre les ordenances i els pressupostos 

en conjunt. Insisteixo en el concepte d’equitat que defensem, que es fonamenta en la 

progressió de la flexibilitat, contribució de la ciutadania de cara als serveis públics, introduint 

mecanismes de repartiment de càrrega fiscal segons la possibilitat de pagament de cadascú. 

Les dades del servei d’estudis de l’ajuntament de Mataró relatives a l’atur i renda a la ciutat 

indiquen que la desigualtat social es manté en nivells alts. Hem de continuar treballant per 

millorar i progressar. Faré referència ara a la pujada del impost de l’IBI, on el nostre grup 

s’oposarà. Segons les dades amb les que estem treballant el rebut mitjà de l’ajuntament de 

Mataró a l’exercici 2015 és dels mes alts de les ciutats de 50.000 habitants. Per altra banda, 

també s’ha fet referència, que seria raonable no fer una pujada d’aquest impost, ja que l’any 

passat ja es va pujar de mitjana a un 11%, i des del 2011 estem sofrint pujades de l’IBI, per 
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això seria raonable no pujar aquest impost fins el 2019. L’impost de plusvàlua, l’estalvi 

d’interessos i entrades en funcionament de noves taxes poden compensar aquest extra que el 

govern volia recaptar amb l’IBI, que estava al voltant dels 600.000 euros. Les tarifes d’IAE 

encara tenen un recorregut al alça, demanarem que es revisin quins són els epígrafs fiscals 

de tributació en alguns casos. El govern va fer una proposta de tarifació que s’integra a 

aquestes ordenances, plantejant 3 trams per a la taxa d’escombraries. És un pas cap a la 

progressivitat, i si incorporem altres factors com el nombre d’habitants per immoble, ampliant 

el nombre de trams, i associant les bonificacions/subvencions, seria encara millor. Em sembla 

bé també la recuperació de la taxa de gual, ja que Mataró era l’única ciutat que no cobrava per 

aquest concepte. El tram de guals entre un o dos vehicles, necessita un tracte impositiu més 

just. Al·legarem al respecte per tenir en consideració els metres lineals del gual. Un altre 

proposta és la rebaixa per la tinença de gossos, per tan d’incrementar els animals censats. 

Ara mateix hi ha 3.000 censats sobre una població de gossos de 15.000 a 16.000 gossos, 

però creiem que aquesta mesura tindrà molt poc efecte incentivador. En quant a les 

bonificacions o subvencions, hi ha algunes molt interessants com la incentivació de la creació 

d’empreses, reactivació econòmica, sobre tot en alguns barris. En quant a la nova distribució 

d’exempcions sobre l’Impost de vehicles de tracció mecànica, estem d’acord. Sobre els 

vehicles elèctrics estem a favor d’una exempció total. Resumint: Proposarem la congelació de 

l’IBI residencial, proposarem les quotes IBI + IAE, proposarem l’increment de trams de la taxa 

d’escombraries, proposarem el canvi al sistema de guals, proposarem el canvi a la taxa de 

tinença de gossos i presentarem mesures relatives a les bonificacions i subvencions. Per tant, 

ens abstindrem a l’espera d’arribar acords orientats a una major progressivitat i equitat i per 

conèixer en profunditat les polítiques de despesa. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, agraeix les aportacions. 

En nom del govern, comentaré les propostes segons les notes que he pres. El dèficit crònic 

del finançament local és una realitat. La meitat del pressupost és d’ingressos propis, i ho hem 

de millorar. Qualsevol pla de millora de l’administració ha d’incidir en una major informació, és 

a dir, que els ciutadans entenguin com funciona l’administració i com funcionen els impostos. 

Introduir elements de qualitat en els tributs, especialment mediambientals. S’ha d’aprofundir 

en la progressivitat i la tarifació social. Si hi ha majors ingressos, s’ha de beneficiar a les 

famílies més vulnerables, sobretot en l’IBI i en les taxes d’escombraries. S’ha de continuar 
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millorant les bonificacions de les plusvàlues per motius d’herència. En quant als vehicles 

històrics aclarir que no estan afectats per aquesta mesura, només afecta als vehicles de més 

de 25 anys. Hi ha dos mesos per acordar la versió final de les ordenances fiscals i el 

pressupost inicial i és un temps suficient per arribar al màxim consens possible. Finalment 

felicito l’equip de la meva àrea per la feina portada a terme. 

 
 

 

 

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

Popular, considera que aquestes ordenances haurien de contemplar unes tarifacions 

progressives. Entenem que aquesta tarifació s’ha d’aplicar a les rendes segons l’estatus, 

incloent tot el col·lectiu en funció de la seva renda. D’aquesta manera, els trams de la 

proposta de la taxa d’escombraries no recull aquesta tarifació global, no és justa, social ni 

ambiental. Decidir trams segons les capacitats dels contribuents si que és portar a terme una 

fiscalitat més justa. Trobem a faltar una accessibilitat més fluida funcional per les persones. 

Estaria bé poder tenir una tarifació progressiva en les diferents tasques i així minimitzar la 

feina de gestió. Entenem que en aquesta proposta si que faltava una tarifació, i per tal de 

poder tenir ben acotats tots els paràmetres per agilitzar la gestió. 

 

 

 

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

la Ciudadanía, diu per aclarir que els tràmits per considerar un vehicle com històric son 

complexes i tenen un cost d’uns 600€, per això hi ha gent que no el té catalogat com a tal. 

Presentarem al·legacions en aquest sentit, tot i que siguin contradictòries, perquè estarem a 

favor de l’exempció general de vehicles de més de 25 anys. 

 

 

 

El senyor alcalde president, passa a la votació dels diferents punts de l’ordre del dia: 
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1 Aprovació provisional de les modificacions de l’ordenança general 
d'ingressos de dret públic i de les ordenances reguladores dels impostos 
municipals, així com de les categories fiscals dels carrers, per a l'exercici 2017.  
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).   

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1)  i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 14,   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 de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1).  

 

 

2 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals 
reguladores de les taxes, per a l'exercici 2017. 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).   

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1)  i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 14,   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), 
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corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1).  

 

 

 

 

3 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances 
reguladores dels preus públics, per a l'exercici 2017.  
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 11,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6) i 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5).   

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1)  i corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Abstencions: 14,   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 de la 

Candidatura d’Unitat Popular (2) i corresponent als membres del 

grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (1).  

 

 
 
4 Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al 
foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2017.  
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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 de 
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Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).     

Vots en contra: Cap.    

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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 de Plataforma per 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1).   

 

 
5 Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al 
foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements 
catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a 
l’exercici 2017.  
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).     

Vots en contra: Cap.    

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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 de Plataforma per 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1).   
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6 Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al 
foment de la realització d’obres de rehabilitació en els edificis d’habitatges, per 
a l’exercici 2017. 
  
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).     

Vots en contra: Cap.    

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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 de Plataforma per 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1).   

 
 
 
7 Aprovació provisional de les bases reguladores de subvencions per al 
foment de l'activitat econòmica, per a l’exercici 2017 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).     

Vots en contra: Cap.    

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), corresponent als membres del 
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grup municipal VOLEMataró (2), corresponent als membres del 

grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (2), 

corresponent als membres del grup municipal de Plataforma per 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1).   

 
 
 
8 Aprovació provisional de les bases reguladores d'ajuts a l'habitatge, per a 
l’exercici 2017. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  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 de 

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. (3) i corresponent als membres 

del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (2).     

Vots en contra: Cap.    

Abstencions: 11,   corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-MÉS (4), 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 de Plataforma per 

Catalunya (1), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1).   

 
 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, conclou el debat dient que el 2015 el govern 

va acceptar el compromís de debatre conjuntament les ordenances fiscals i el pressupost., i 

s’ha treballat molt per aconseguir-ho. A la comissió informativa es van presentar unes accions 

prioritàries o línees de treball del 2017, com la creació d’ocupació de qualitat, social i territorial 

i promoció i reconeixement de la ciutat de Mataró. L’obligació de complir els compromisos és 
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important. Els objectius d’aquesta proposta son aprofundir en la progressivitat fiscal adoptant 

noves mesures, lligar ingressos amb despeses, finançar polítiques que la ciutat necessita. En 

resum, explicar perquè volem els diners i donar la màxima transparència. Aquest any 

presentem una bateria d’accions prioritàries i un pla d’inversions i una proposta de cartera 

municipal de serveis que prestem. És tasca del govern fer el triatge i prioritzar aquesta cartera 

però la responsabilitat és cosa de tots. Per exemple, podem parlar d’inversió en nous 

equipaments però aquest debat no es pot separar de la necessitat de comptar amb una 

partida pressupostària i dels costos de manteniment posteriors. No és pot acordar una 

despesa sense tenir clars els ingressos. Segur que les propostes son millorables, per això 

confio en les aportacions, concreció i rigor de l’oposició. El govern ofereix diàleg i col·laboració 

ja que la ciutat és de tots, i entre tots la podrem millorar. Agraeixo també la feina feta pels 

serveis tècnics així com la tasca dels mitjans de comunicació ja que tenen un paper molt 

important per explicar les coses de forma entenedora. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20 hores i 45 minuts 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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