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ACTA NÚM. 10/2017 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE 

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017. 

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

 

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

dos mil disset, 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) 
JUAN MANUEL VINZO GIL TINENT D’ALCALDE (PSC) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE            (PSC) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE (PSC) 
 
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU) 
NÚRIA CALPE I MARQUET REGIDORA (CIU) 
S’incorpora a la sessió durant el debat dels punts de l’ordre del dia 

ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (CIU) 
JOSEP MARIA FONT MORERA  REGIDOR                (CIU) 
DOLORS GUILLEN MENA   REGIDORA (CIU) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC) 
 
JUAN CARLOS CASASECA FERRANDO REGIDOR (C’s) 
VICTOR MANUEL PARAMÉS SOTERAS REGIDOR (C’s) 
 
MONTSE MORÓN GÁMIZ REGIDORA (VOLEMataró) 
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA (VOLEMataró) 
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP) 
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP) 
 
JULI CUÈLLAR I GISBERT  REGIDOR             (CUP) 
CARME POLVILLO I ALOMÀ   REGIDORA              (CUP) 
 
MÓNICA LORA CISQUER   REGIDORA    (PxC) 
 
ESTEVE MARTINEZ RUIZ   REGIDOR        (ICV-EUiA) 
 
ANNA MARIA CABALLERO SANCHO  REGIDORA no adscrita 
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No assisteix a la sessió la Sra. Maria José González Sánchez, regidora del grup municipal de 

Ciutadans- Partido de la Ciudadanía. 

 

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 
8991/2017 de 16 d'octubre 
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 19 d’octubre de 2017 
Òrgan: Secretaria General 

 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res 
regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper 
dijous 19 d’octubre de 2017, 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 
 
 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
1 Aprovar el compte general de l’exercici 2016, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Ens 

Empresarials, les seves Societats Mercantils, i els seus Consorcis. 
 
 
        CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
        DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
        -Servei de Gestió Econòmica- 
2 Actualització de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró referida a 

31/12/2016.   
 
 
       -Servei d’Ingressos-     
3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2018 (ordenança general, 

de tributs, de taxes, preus públics i tarifes) 
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4 Aprovació provisional de les bases de subvencions de foment de l’activitat econòmica, ajuts de 

caràcter social per a l’ habitatge, patrimoni arquitectònic, borsa de lloguer social, i eficiència 
energètica,  amb imports relacionats amb la fiscalitat municipal. 

 
 
 

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

 

El 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 els grups podran fer una primera intervenció de 10 min. 

i una segona de 5 pel torn de replica.  

 
 
 
 

DICTAMENS 
 

 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 
1  - APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016, 

INTEGRAT PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ENS 

EMPRESARIALS, LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS, I ELS SEUS 

CONSORCIS. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern,  

presenta la proposta següent 

 
“La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2017, va emetre 
un informe inicial favorable. 

No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General de 
l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2016, cap reclamació. 

Posteriorment en la Comissió Especial de Comptes, celebrada el 10 d’octubre de 2017, s’ha 
emès informe favorable definitiu. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els 
seus articles 208 a 212. 
 
PROPOSO: 
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PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2016, que 
consta de: 
 
a) El Compte General de l’Ajuntament 

 
b) El Compte General dels Ens Públics Empresarials següents: 
 
! Mataró Audiovisual 
! Parc Tecnocampus Mataró 
 
c) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents: 
 
! Aigües de Mataró, SA 
! Promocions Urbanístiques de Mataró, SA 
! Mataró Maresme Digital, SLU 
 
d) El Compte General dels Consorcis següents: 

 
! Consorci Digital Mataró- Maresme 
! Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 
! Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals 
 
SEGON.- Donar compte de l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2016, d’acord amb el 
que estableix l’article 62, apartat B del títol II de la Segona part de les Bases d’execució del 
Pressupost i donar compte de l’informe de revisió de la concessió de la Societat Protectora 
d’Animals de Mataró (ASPAM). 
 
TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i a 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
 

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

 
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 
2  - ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS, DRETS I 

OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ REFERIDA A 

31/12/2016.   

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent 
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“I.- L’Ajuntament de Mataró va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 11 de 
juny de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions del consistori amb els moviments recollits 
a  data 31 de desembre de 2007 i amb un valor net total de 451.527.269,71 €.  
 
La primera actualització de l’inventari, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a 
data 31 de desembre de 2008, es va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 3 
de setembre de 2009 amb un valor net total de 550.873.093,93 € (560.341.785,22 €, sense 
descomptar les provisions).  
 
La segona actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2009, es va aprovar en sessió plenària de data 7 d’octubre de 2010, amb un 
valor net total de 550.642.757,56 € (634.201.340,52 €, sense descomptar les provisions).  
 
La tercera actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2010 , es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2011, amb un 
valor net total de 556.550.053,96 € (660.985.332,07 €, sense descomptar les provisions).  
 
La quarta actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2011, es va aprovar en sessió plenària de data 6 de setembre de 2012, amb un 
valor net total de 679.359.372,06 €, sense descomptar les provisions.  
 
La cinquena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2012, es va aprovar en sessió plenària de data 5 de setembre de 2013, amb un 
valor net total de 739.042.480,85 €, sense descomptar les provisions.  
 
La sisena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2013, es va aprovar en sessió plenària de data 4 de setembre de 2014, amb un 
valor total de 761.477.969 €, sense descomptar les provisions.  
 
La setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2014, es va aprovar en sessió plenària de data 3 de setembre de 2015, amb un 
valor total de 773.526.618,75 €, sense descomptar les provisions. 
 
La vuitena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2015, es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2016, amb un 
valor total de 779.853.710,62 €, sense descomptar les provisions. 
 
 
II.- Ara correspon aprovar la setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i 
recollits a data 31 de desembre de 2016.  
 
Les actualitzacions tenen lloc de conformitat amb el què disposa la normativa sectorial i 
responen a l’objectiu d’aprovar anualment, juntament amb el compte general de la corporació, 
els moviments patrimonials que han tingut lloc dins de l’any natural immediatament anterior.  
 
Resulten d’aplicació els articles 32.1 i 4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas; l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i els articles 100 
i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya.  
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Per tot això, PROPOSO AL PLE , si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de 
Mataró, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2016, que queda amb un valor, sense descomptar 
provisions, de 793.695.370,49 €, segons quadre adjunt: 
 
 

QUADRE RESUM COMPARATIU 2015-2016 DE L’INVENTARI MUNICIPAL  
 31/12/2015 Moviments any 2016 31/12/2016 

Projecte reparc.Rda.Barceló-Illa 
Fàbregas i de Caralt 

 2.335.726,39  

Compra 4 locals c/ La Boixa  281.000,00  
Compra pisos carrer Herrera, 88  2.870.000,00  

Compra pisos carrer Jaume 
Comes, 16 

 2.775.000,00  

Part places aparcament la 
Llàntia 

 239.174,00  

Obra urbanitzadora UA44 la 
Cornisa IV 

 156.977,67  

Aportació EPE Tecnocampus  2.000.000,00  
Compra 4 pisos propietat de 

bancs 
 165.280,25  

Donacions històric-artístic  72.885,00  
Despeses pressupostàries per 

certificacions d’obra en 
equipaments diversos 

 2.246.653,78  

Inversions realitzades per 
l’Ajuntament (fons bibliogràfic, 

elements de transport, 
processos informàtics, 

mobiliari,maquinària, software,..) 

 1.667.493,83  

Rectificació per baixes 
d’immobles no municipals 

 -174.266,90  

Baixa per duplicitat  -794.264,15  
    

BÉNS I DRETS 779.853.710,62 13.841.659,87 793.695.370,49 
OBLIGACIONS 91.631.778,03 -10.021.442,84 81.610.335,19 

TOTAL 871.485.488,65 3.820.217,03 875.305.705,68 
 
 
Els moviments més importants de l’exercici 2016 han estat els següents : 
 

1) Alta per l’actuació urbanística del Projecte de reparcel·lació del Pla de Millora urbana 
PMU-01d àmbit Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt, per un import de 2.335.726,39 
euros. 

2) Alta per compra de diversos immobles propietat de PUMSA que inclouen : 
- 4 locals del carrer La Boixa, 26, per import de 281.000 euros 
- Habitatges situats al carrer Herrera, 84-88, per import de 2.870.000 euros 
- Habitatges situats al carrer Jaume Comes, 16, per import de 2.775.000 euros 
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- Una part de les places de l’aparcament de la Llàntia, per import de 239.174 euros. 
Els habitatges i l’aparcament s’han adscrit a favor de PUMSA, perquè continui amb la seva 
gestió. 
 

3) Alta de clavegueram i xarxa d’aigua de l’obra urbanitzadora UA44 La Cornisa IV, per un 
import de 156.977,67 euros. 

4) Alta per una aportació de l’EPE Parc Tecnocampus, per un import de 2.000.000 euros. 
5) Rectificació a l’inventari de l’equipament adscrit a Mataró Audiovisual, per import de 

116.320,96 euros. 
6) Alta de 4 pisos nous per un import de 165.280,25 euros. 
7) Alta per donacions béns històric artístic, per import de 72.885 euros. 
8) Despeses pressupostàries per certificacions d’obra en equipaments diversos, per un 

import de 1.811.153,60 euros, més 435.500,18 euros d’obra en curs 
9) Alta per fons bibliogràfic de les biblioteques Antoni Comas i Pompeu Fabra, per un 

import de 77.480,73 euros. 
10) Inversió en concepte d’elements de transport, per un import de 963.756,16 euros. 
11) Inversió d’equips per a processos informàtics, per un import de 324.274,21 euros. 
12) Inversió de mobiliari, per import de 42.156,68 euros. 
13) Inversió de maquinària, per import de 66.093,67 euros. 
14) Inversió de software, per import de 39.144,08 euros. 
15) Rectificació per import de 174.266,90 euros, per correspondre a immobles que no són 

de titularitat municipal. 
16) Baixa per duplicitat, per un import de 794.264,15 euros. 

 
 
II) FONAMENTS JURÍDICS 
L’article 222 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, obliga a les corporacions locals a portar un inventari dels seus béns. 
També obliga a actualitzar-lo anualment, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació, i 
disposa una primera classificació dels béns. El contingut de l’inventari es detalla al Decret 
336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (article 
100 i següents).  
 
Correspon al Ple aprovar, rectificar i comprovar l’inventari, tal com preveu l’article 222.3 del 
referit Decret legislatiu 2/2003. La seva autorització correspon al Secretari General de la 
Corporació, amb el vist i plau del President, segons disposa l’article 105 del Decret 336/1988. 
Es trametrà una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’actualització de l’inventari que ara es proposa, es presenta amb el següent format: 
 

1. Quadre resum comparatiu 2015-2016 de l’Inventari Municipal, amb els moviments de 
l’any 2016; 

 
2. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre 

de 2016, desglossat per epígrafs;  
 

3. Llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2016, classificades per 
epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, amb indicació de l’import 
dels moviments de cada epígraf  i amb el total general; 

 



 8 

4. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre 
de 2016, desglossat per comptes comptables;  

 
5. Quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials classificats per 

comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el total global, a 
31 de desembre de 2016;  

 
6. Quadre resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de desembre 

de 2016; 
 

7. Llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 2016;  
 

8. Quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2016.  
 

 
SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, degudament autoritzada el Secretari 
general de la Corporació, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. “ 

 
 
 
 
 

-Servei d’Ingressos- 
 
 
3   - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A 2018 (ORDENANÇA GENERAL, DE 

TRIBUTS, DE TAXES, PREUS PÚBLICS I TARIFES) 

 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

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 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, les 
modificacions fetes a les ordenances reguladores dels cinc impostos municipals, diverses 
taxes, preus públics i tarifes, així com el text refós de cadascuna d’aquestes ordenances. 
 
Així mateix s’inclouen en aquest expedient les modificacions fetes a la categoria de carrers. 
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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:   
 
 

- Pel que fa a les adaptacions a les noves normes que afecten el redactat de les ordenances 
fiscals, cal esmentar el  Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, el qual obliga a modificar els articles 34 i 35 de l’ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en relació amb la durada de 
diversos terminis del procediment administratiu. 

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

•  Es preveu la congelació del tipus impositiu. Per tant, es manté el tipus del  0,5202% del tipus 
general, així com el del  0,9768% per a l’ús industrial i el  0,9131% per a la resta dels usos 
diferenciats. 

•   
•  Pel que fa a la bonificació als equipaments esportius, es preveu que en el cas d’equipaments 

públics, la bonificació no tindrà el límit de temps dels 2 anys, sinó l’establert en el conveni que 
hagi el Ple hagi aprovat amb l’entitat corresponent. 

- En l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM), es redueix un 20% la bonificació 
del 80% de la quota per als vehicles amb una antiguitat entre 25 i 35 anys, de manera que 
passa a ser del 60%. 
 

- Incrementar en un 3,75% l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). 
 
També en relació amb l’IAE, s’estableix que, en el cas de concurrència de bonificacions, 
automàticament es concedirà la més avantatjosa a la persona contribuent. 
 

- En l’ordenança reguladora del preu públic de la brossa comercial es defineix el concepte d’ 
establiments auxiliars. 
 

- S’incrementa la quota de la taxa per l’entrada de vehicles per sobre de les voreres i les 
reserves de via pública per a aparcament, amb l’aplicació del tram d’increment proposat amb 
l’estudi econòmic a l’expedient de  les OOFF 2017 de recuperació de la taxa en 4 anys 
 

- Quant a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), s’estableix la 
incompatibilitat de la bonificació de les obres d’adequació de locals de negoci per a noves 
activitats per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat, amb les 
subvencions previstes a les bases de subvencions Aixequem Persianes. 
 

- Amb l’objectiu de contenir la pressió fiscal global sobre la ciutadania, es proposa el 
manteniment general de les tarifes de les taxes, llevat dels supòsits dels serveis no gestionats 
directament per l’Ajuntament. En aquest darrer cas, les taxes, els preus públics i les tarifes 
assenyalats tenen l’augment proposat per l’entitat prestadora del servei, com és el cas de la 
taxa dels cementiris, que en compliment del plec de condicions amb l’entitat concessionària, 
s’augmenta l’IPC més 2 punts. 
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- Els preus públics s’incrementaran l’ 1,5% (que és l’IPC registrat en el mes de juliol 2017), 

excepte els de la brossa comercial, els de l’Aula de Teatre (Cultura) i  els d’Educació. Aquests 
últims es modificaran durant el segon trimestre del proper any. 
 

- Pel que fa als preus de la zona Esportiva El Sorrall, es proposa, per part de la concessionària 
l’increment de preus d’un 2,6% (IPC abril 2017). 
  

- Dintre de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’enganxament i el trasllat al 
dipòsit municipal, des de les vies públiques, de vehicles abandonats, avariats, mal estacionats 
o altres causes, per la incautació s’equipara el servei de retirada i permanència en el dipòsit 
de bicicletes al de béns mobles que comporta una tarifa molt més baixa que la de retirada de 
vehicles i al mateix temps s’especifica que la tarifa de retirada de vehicles es refereix a 
vehicles a motor. 
 

- Es reclassifiquen les escoles bressol (amb menjador i sense menjador) al grup C 
(generadors de rebuig, paper/cartró i envasos) del preu públic de la brossa comercial. També 
es regula de forma específica la tarifa del preu públic del servei de recollida i tractament de 
brossa comercial, en relació amb les escoles públiques i les que disposen de menjador, així 
com la de les entitats sense ànim de lucre. Per tant, es preveuen les següents reduccions al 
preu públic: 
 

•  Als centres d’ensenyament  públics (primària i secundària) s’aplicarà una quota de zero euros. 
 

•  Els centres d’ensenyament privats, amb menjador, abonaran la tarifa corresponent a una 
superfície de més de 20 m2 i menys o igual de 125, amb independència dels metres quadrats 
reals que ocupin. 
 

•  Els locals, sense bar, on es realitzin activitats  no econòmiques  per part d’entitats esportives, 
recreatives, culturals i associatives,  sense ànim de lucre, inscrites al Registre d’entitats 
municipal, abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb independència dels metres quadrats que 
ocupin. 
 

•  Hauran d’abonar el 50 % de la tarifa vigent,  els locals amb bar, on es realitzin activitats no 
econòmiques per part d’entitats esportives, recreatives, culturals i associatives, sense ànim de 
lucre, inscrites al Registre d’entitats municipal sempre i quant l’activitat de bar estigui 
gestionada per la mateixa entitat. 
  

- Pel que fa a les categories fiscals  dels carrers, s’incorporen les modificacions 
aprovades en les sessions plenàries de 6 de juliol de 2017 i de 7 de setembre de 2017. 
  
 
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. 
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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. 
 
4. 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. 
 
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'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. 
 
 
Per tot això, es  proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2018 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 2018 i següents, les modificacions fetes al 
llistat de les categories fiscals dels carrers. 
 
Aquestes modificacions es detallen a l’annex (amb número 6), el qual s’acompanya a la 
present proposta i s’aprova. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 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. 
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Quart.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 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. 
 
Cinquè.- Aprovar per a l'exercici 2018, la modificació de les tarifes que es detallen a l’annex 
(amb número 5) que acompanya aquest expedient i que són les següents: 
 
•  5.1 Tarifa de l’aigua. 
•  5.2 Tarifes clavegueram 
•  5.3 Tarifes dels serveis, treballs i subministraments complementaris a la venda d’aigua 
•  5.5 Tarifes Servei Auto-Taxis 
 
Sisè.- 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 
(BOPB) 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 

 
I) Es proposa la modificació dels articles 34 i 35 per a adaptar-los al Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
 
a) Pel que fa a l’article 34.1, cal substituir la referència a l’article 84.4  per  la del  95.1; així 
com el termini d’al·legacions, que passa de ser de quinze a vint dies. També es modifica 
l’article 34.5 quant als dies que han de passar per tal que la denúncia tingui efectes 
resolutoris. 
  
“ Article 34 - Al·legacions 
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1. De conformitat amb el que preveu l’article  95.1 de la Llei de seguretat viària, poden 

formular-ne al·legacions davant de l'Ajuntament en el termini de vint dies naturals, 
comptats a partir del següent a la notificació de la denúncia.  

 
... 

5. Quan no s’haguessin formulat al·legacions, ni es procedeixi a l’abonament de la multa, 
en els vint dies naturals següents als de la notificació de la denúncia, aquesta tindrà 
efectes d’acte resolutori. “ 

 
 
 b) Quant a als dies que han de passar per tal que la denúncia tingui efectes resolutoris, 
aquests esdevenen 20, en lloc de 15: 
 

“ Article 35 - Imposició de sancions  
 
... 
2. Quan no s’haguessin formulat al·legacions, ni es procedeixi a l’abonament de la multa, 

en els vint dies naturals següents als de la notificació de la denúncia, aquesta tindrà 
efectes d’acte resolutori. En aquest supòsit, la sanció podrà executar-se transcorreguts 
30 dies naturals des de la notificació de la denúncia. “ 

 
II) Eliminar el segon paràgraf de l’article 46, ja que les subvencions no són objecte 
d’ordenances fiscals: 
 

“ Per aquelles famílies que s’adrecin a Benestar Social sol·licitant instruments de 
cobertura social, es subvencionarà l’interès de demora que resulti del fraccionament o 
ajornament. “ 

 
 
2. ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS 
 
2.1.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA.  
 
 
Aclarir en la bonificació de l’article 7.1 que la persona interessada no pot tenir la 
propietat d’altres béns immobles. S’afegeix l’expressió “de la propietat“al verb 
“disposin”. 
 
Aquest paràgraf queda redactat així: 
 

“Aquest mínim del 33% no serà exigible en els casos de transmissions de l’habitatge 
habitual en favor del cònjuge i de les persones hereves descendents de la persona 
causant que convisquin amb aquesta com a mínim durant els dos anys immediatament 
anteriors, així com no disposin de la propietat d’altres béns immobles (llevat d’un 
traster i un aparcament). S’aplicarà el règim més favorable per a la persona sol·licitant. 
“ 
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2.2.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES  
 
Article 7.8: Afegir en la bonificació als equipaments esportius un paràgraf relatiu a què 
en el cas d’equipaments públics, la bonificació no tindrà el límit de temps dels 2 anys, 
sinó l’establert en el conveni aprovat pel Ple. 
 
L’article 7.8 queda redactat tal com segueix: 
 

“ 8. Bonificació per als equipaments esportius 
 

L’Ajuntament bonificarà fins un 95% de la quota de l’impost a favor dels subjectes 
passius que siguin titulars d’equipaments d’ús esportiu i que desenvolupin l’activitat 
esportiva en participació o col·laboració amb els programes municipals establerts per 
la Direcció d’Esports.  

 
L’immoble pel qual es demani la bonificació ha de tenir la qualificació urbanística 
d’equipament esportiu, així com ha de realitzar activitats econòmiques declarades 
d’interès o utilitat municipal. 

 
La graduació de la bonificació es farà per decret d’Alcaldia, a la vista de l’informe 
acreditatiu del compliment del requisit del grau de participació amb el programa 
municipal de la Direcció d’Esports.  

 
Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada per instància de la persona interessada, 
dins del període de pagament voluntari de l’impost, per tal que tingui efectes en el 
mateix exercici en què es demani.  

 
Aquesta bonificació serà vigent l’any de sol·licitud i el següent, per tant, tindrà una 
durada màxima de dos anys. 

 
Per gaudir d’aquesta bonificació l’entitat beneficiària ha d’estar al corrent de les seves 
obligacions envers les administracions públiques i despeses de companyies 
subministradores. 

 
En el cas que aquests equipaments siguin públics, el termini de durada de la 
bonificació serà l’establert expressament pel Ple de l’Ajuntament en el conveni o acord 
corresponent. ” 

 
 
2.3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
I) Suprimir l’apartat “Subvencions” de l’article 5, perquè no és matèria tributària i per 
tant no ha de ser inclòs en l’ordenança fiscal. No obstant, aquestes poden ser 
aprovades mitjançant les bases de subvencions escaients. De fet, juntament amb la 
present proposta n’hi ha una de bases de subvenció per aquest concepte,  
 
Se suprimeix aquest paràgraf de l’article 5: 
 

“ Subvencions 
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1.L’Ajuntament subvencionarà el total de la quota de l’impost de les obres relacionades 
amb els següents supòsits, sempre que no estiguin obligats a fer-les pel Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis o pel Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel que 
s’aprova el Codi Tècnic de l’edificació: 
 
a) La realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i 
reaprofitament d’aigua de pluja. 
 
Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació 
per sol·licitar la llicència o autorització municipal: 
 

• La memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada. 
• El cost de les inversions realitzades. 
• Si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

 
La subvenció es realitzarà sobre el cost de l’obra concreta que fomenta l’estalvi 
energètic. 
 
L’atorgament d’aquesta subvenció estarà condicionat a l’informe favorable de la Secció 
de Medi Ambient del Servei d’Urbanisme i a les disponibilitats pressupostàries per fer 
front a aquesta subvenció.  
 
2. Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i dels habitatges 
que compleixin les condicions que estableixen les normes per a la concessió de 
subvencions aprovades per l’Ajuntament en Ple gaudiran d’una subvenció per a 
l’import total de l’impost, segons disponibilitats pressupostàries. “ 

 
II) S’afegeix en la bonificació de les obres que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat de les persones amb minusvalidesa un paràgraf en què es digui que no 
caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa quan les obres, instal·lacions o 
construccions siguin d’adaptació de bany per a millorar l’accessibilitat de persones que 
tinguin 65 anys o més. 
 

L’article 5.3 quedarà redactat així: 
 

“ L’Ajuntament bonificarà un 90% de la quota de l’impost en favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les 
persones amb minusvalidesa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import de l’obra 
necessària per a afavorir aquest accés i habitabilitat. 

 
No caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les 
construccions i instal·lacions o obres siguin per a l’adaptació de bany per a millorar 
l’accessibilitat de persones que tinguin 65 o més anys”. 

 
III) Establir la incompatibilitat de la bonificació de l’article 5.6 (obres d’adequació de 
locals de negoci per a noves activitats per raó d’especial interès municipal en la 
reactivació econòmica de la ciutat) amb les subvencions previstes a les bases de 
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subvencions Aixequem Persianes. S’especificarà que només es bonificarà la part del 
pressupost destinada a aquestes obres. 
 
Afegir a l’article 5.6 els següents paràgrafs: 
 

“ Només serà bonificada la part del pressupost destinada a les obres d’adequació de 
locals de negoci per a noves activitats per raó d’especial interès municipal en la 
reactivació econòmica de la ciutat. 

 
La present bonificació és incompatible amb la subvenció regulada a les bases de 
subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació 
socioeconòmica de les zones de la Llei de barris. “ 

 
IV) S’adequa i millora el redactat de l’article 7, relatiu al règim de gestió ordinària de la 
liquidació provisional a compte i aplicació de l’art. 27 de la Llei general tributària. Més 
específicament, és canvia el règim d’autoliquidació a declaració i posterior liquidació de 
la liquidació provisional a compte; així com es reglamenten els casos en què seria 
d’aplicació els recàrrecs de l’art. 27 LGT per declaració extemporània sense 
requeriment tributari previ. 
 
L’article 7 quedarà redactat de la següent manera: 
 

“ En els casos en què es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la declaració 
responsable o comunicació prèvia, o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat 
encara aquella o presentat les comunicacions prèvies o declaracions responsables, 
s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a 
compte. 
 
La base imposable sobre la qual es calcula la liquidació provisional es determina 
mitjançant l’aplicació dels mòduls de l’article 9 d’aquesta Ordenança o del pressupost 
visat pel col·legi oficial, quan aquest sigui un requisit preceptiu,  amb valors iguals o 
superiors als resultants dels mòduls.  
 
En cas d’haver iniciat les obres sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la 
llicència o presentat la comunicació prèvia o declaració responsable, la liquidació 
provisional a compte, resultant de la declaració tributària  presentada en posterioritat,  
s’entendrà extemporània als efectes de l’art. 27 de la Llei General Tributària 58/2003, 
de 18 de desembre. En aquest cas la data en que s’entén meritat el tribut serà la que 
resulti  provada d’inici de les obres i en defecte de prova la data de l’acta de 
comprovació per l’Administració o de la denúncia de tercer. 
 
Les modificacions en el decurs de la construcció, obra o instal·lació, comporten per 
part del subjecte passiu del impost, l’obligació de realitzar una nova declaració a 
compte complementària de la inicial al moment d’assabentar a l’Ajuntament de la 
modificació del projecte. L’Ajuntament practicarà una nova liquidació complementària 
prenent en consideració el pressupost modificat amb valors iguals o superiors als 
resultants del mòduls. “ 
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V) S’estableix a l’article 9 un mòdul determinat per obra concreta (reforma de bany / 
cuina): 
 

“ 1. REFORMA DE BANY / CUINA 
 

Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 

A. Mòdul bàsic 769,40 € / 
m2 

B. Coeficient reductor segons tipus de 
reforma  

Reforma que afecta instal·lacions 0,55 
Reforma que no afecta instal·lacions 0,35  
C. Superfície del bany i/o la cuina _ m2 

 
Pressupost segons mòdul:  A x B x C                                   _ € “ 

 
 
 
 
 
2.4.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Es redueix un 20% la bonificació (que l’any 2017 és del 80%) en favor dels vehicles que no es 
troben en la categoria de clàssics però tenen una antiguitat entre 25 i 35 anys comptats des 
de la data de fabricació. Per tant, per a 2018 aquesta bonificació serà del 60% (article 5.3). 
 
L’article 5.3 queda redactat així: 
 

“ Els vehicles que no es trobin inclosos a la categoria de clàssics però tinguin una 
antiguitat entre 25 i 35 anys comptats des de la data de fabricació, gaudiran d’una 
bonificació del 60% en la quota de l’impost. “ 

 
 
2.5.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
I) En la bonificació per la creació d’ocupació indefinida cal substituir la referència als 
documents TC2  per la de RNT (relación nominal de trabajadores), d’acord amb el Real 
Decreto 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments de la 
Seguretat Social per a l’aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014. 

El segon paràgraf de l’article 10.B/ queda redactat així: 
 

“ Per tal de gaudir d’aquesta bonificació el subjecte passiu l’ha de demanar dins el 
primer trimestre de l’exercici següent al qual s’ha produït l’increment i adjuntar la còpia 
de les relacions nominals dels treballadors (TC2) dels dos exercicis anteriors, pel que 
fa als centres de treball de Mataró. “ 
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II) Establir que, en el cas de concurrència de bonificacions, automàticament es 
concedirà la més avantatjosa a la persona contribuent. 
 

Afegir un apartat D/ amb el següent redactat: 
 

“ D/ En el cas que la persona contribuent tingui dret a més d’una bonificació, li serà 
concedida automàticament la més avantatjosa. “ 

 

III) Increment del 3,75% dels coeficients de situació de l’article 6. Els previstos per a 
l’exercici 2018 serien els següents: 
 

Categ. via pública: 1 2 3 4 5 6 7 
Coeficient situació:  3,5

2 
3,2
9 

2,7
9 

2,4
0 

2,2
3 

1,6
8 

1,4
0 

 

 

 

 

 

 
 
ANNEX 3.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE  LES TAXES 
 
 
3.1.- TAXA PER L’ENGANXAMENT I EL TRASLLAT AL DIPÒSIT MUNICIPAL, DES 
DE LES VIES PÚBLIQUES, DE VEHICLES ABANDONATS, AVARIATS, MAL 
ESTACIONATS O ALTRES CAUSES, PER LA INCAUTACIÓ DE BÉNS MOBLES, 
PER LA PERMANÈNCIA DELS VEHICLES, DE MOBLES I D’EFECTES SIMILARS 
AL DIPÒSIT MUNICIPAL, I PER LA UTILITZACIÓ D’APARELLS 
IMMOBILITZADORS DE VEHICLES 
 
Afegir a l’article 4 una nova tarifa per la retirada i permanència en el dipòsit de bicicletes. 
 
Es proposa el següent redactat: 
 
TARIFES EUROS 
d. I) Trasllat de vehicles a motor que es trobin en les circumstàncies esmentades a l’article 2 
d’aquesta ordenança, al dipòsit municipal:  

d.1) Des de qualsevol punt 126,85 € 
d.2) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l’ingrés al dipòsit municipal, 
efectuant l’ingrés dins del 5 dies següents a l’enganxament 46,50 € 

d.3) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l’ingrés al dipòsit municipal, 
efectuant l’ingrés posteriorment als 5 dies següents a l’enganxament i abans dels terminis 
de recaptació voluntària establerts al Reglament general de recaptació: 

69,75 € 
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TARIFES EUROS 
d. II) Trasllat i emmagatzematge de bicicletes i vehicles sense motor:  
              d.II.1. Retirada 46,45 € 
             d.II.2. Emmagatzematge, per dia i m² 0,65 € 
 
 
3.4.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  
 
Eliminar les subvencions previstes a l’article 6, relatives a les obres que fomentin 
l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies renovables, tant en les instal·lacions de 
sistemes d’escalfament solar d’aigua com de producció d’energia elèctrica; així com 
per la realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i 
l’aprofitament de l’aigua de la pluja. Es proposa la seva supressió perquè la seva 
regulació requereix l’aprovació d’unes bases , les ordenances fiscals no són 
l’instrument legal de regulació de les  “subvencions”. 
Se suprimeix aquest precepte: 
 
 “Article 6. Subvencions: 

L’Ajuntament subvenciona, fins l’import pressupostat, els subjectes passius que 
sol·licitin llicències o comuniquin l’activitat, quan les obres no siguin d’obligat 
compliment, relacionades directament amb: 
a) La realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic i/o la utilització d’energies 
renovables, tant en les instal·lacions de sistemes d’escalfament solar d’aigua com 
de producció d’energia elèctrica. 
b) La realització d’obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i 
aprofitament d’aigua de pluja. 
Per justificar aquests aspectes s’ha de presentar, juntament amb la documentació 
per sol·licitar la llicència o comunicar l’activitat: 

• La memòria tècnica on quedi reflectida la instal·lació proposada. 
• Cost de les inversions realitzades. 
• Si procedeix, la documentació que acrediti l’assessorament del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

 La subvenció es realitza sobre el cost de la obra concreta que fomenta l’estalvi 
energètic. “ 
 
 
3.5.- TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPAL 
 
La proposta de tarifes de la Taxa de Cementiris Municipals per al 2018, aplica un 
increment de 4,6% respecte a les tarifes del 2017. Les de 2018 seran les següents:   
 
TARIFES EUROS 
Concessió permanent nínxol 1r. pis sense ossera 3.131,70  
Concessió permanent nínxol 2n. pis 3.599,40  
Concessió permanent nínxol 3r. pis  3.132,76 
Concessió permanent nínxol 4t. pis  1.999,64  
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Concessió permanent nínxol 5è. pis 1.733,08  
Concessió permanent nínxol 6è. pis 1.237,32  
Concessió permanent nínxol 1r. pis amb ossera 3.732,73  
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral sense ossera 4.412,66  
Concessió permanent nínxol 2n. pis lateral 4.799,19  
Concessió permanent nínxol 3r. pis lateral 4.932,53 
Concessió permanent nínxol 1r. pis lateral amb ossera 4.665,89 
Concessió permanent tomba de tres departaments  16.829,41 
Concessió permanent columbari 964,36  
  
Concessió temporal nínxol 1r. pis sense ossera 1.253,12  
Concessió temporal nínxol 2n. pis 1.439,78 
Concessió temporal nínxol 3r. pis 1.253,12  
Concessió temporal nínxol 4t. pis 799,87 
Concessió temporal nínxol 5è. pis 693,23  
Concessió temporal nínxol 6è. pis 494,93  
Concessió temporal nínxol 1r. pis amb ossera 1.493,09  
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral sense ossera 1.765,06  
Concessió temporal nínxol 2n. pis lateral 1.919,68  
Concessió temporal nínxol 3r. pis lateral 1.866,36  
Concessió temporal nínxol 1r. pis lateral amb ossera 1.973,03 
Concessió temporal tomba de tres departaments  6.731,76  
Concessió temporal columbari 385,75  
  
Lloguer per tres anys nínxol 4t. pis 441,36  
Lloguer per tres anys nínxol 5è. pis 382,48  
Lloguer per tres anys nínxol 6è. pis 273,07  
Lloguer per un any columbari prorrogable 62,74  
  
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  735,61  
Lloguer per cinc anys nínxol 5è. pis 637,46  
Lloguer per cinc anys nínxol 6è. pis 455,06  
  
Tombes 2.834,53  
Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.804,91  
Concessió ossera frontal 1.028,25  
  
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 547,91  
Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 812,56  
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Làpida i marbre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 1.228,02  
Làpida i marbre ampit columbari cementiri de les Valls  472,61  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 389,92  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 715,67  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 918,23  
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 1.209,59  
Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 237,13  
  
Incineració de cadàvers  687,80  
Servei incineració - inhumació - concessió permanent de columbari amb 
làpida 2.323,24 

Servei incineració - inhumació - lloguer 2 anys columbari  985,54  
Servei incineració - inhumació en espai memorial de cendres 975,60  
Servei exhumació i incineració de restes  883,60  
Servei exhumació i incineració de restes - inhumació en espai memorial de 
cendres 1.217,97  

  
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 1 vegada any) 77,13  
Neteja i ofrena floral en sepultura ( 3 vegades any) 210,36  
Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 45,29  
  
Drets d'inhumació o exhumació en nínxol 241,05  
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 384,04  
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 117,73  
Drets d'inhumació de cendres i inscripció en espai memorial 287,80  
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 307,22  
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en nínxol 165,10  
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 39,62  
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 39,62  
Condicionament sepultura (inclou sudari) 132,22  
  
Permís i col·locació de làpida 75,95  
Permís i col·locació de laterals (cos complet) 41,28  
Permís i col·locació d'arrebossat de façana 115,58  
Permís i col·locació de marc - vidriera 82,56  
Permís i col·locació de boques - aplacats de façanes 115,58  
Permís i col·locació de mabre ampit de nínxol (Les Valls) 41,28  
Permís i col·locació de llosa tomba 243,50  
Expedició de títol  40,30  
Pròrroga de concessió 59,51  
Altres casos anàlegs 59,48  
Inscripció en tapa de tancament 66,10  
Tramitació de documentació 59,48  
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Expedient administratiu de canvi de nom 77,92  
  
Drets de conservació general del cementiri per nínxol 16,51 
Drets de conservació general del cementiri per tomba o panteó 99,21  
Drets de conservació general del cementiri per columbari 8,27 
 
 
 
3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS 
AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A 
L’INICI DE L’ACTIVITAT 
 
Especificar quin dia van entrar en vigor les darreres modificacions de l’ordenança. S’introdueix 
una disposició final tercera que diu: 
 
“ Les darreres modificacions d’aquesta ordenança van ser les següents: 
 

• Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017: 
 
- Supressió de la tarifa del 20% 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 
(article 6.K). 
 

- Concretar a l'article 6.L) i M), relatius 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. 

 
- Establiment de 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 (article 9). 

 
- Establiment d’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'us turístic (article 6) 
 

•  Amb efectes a  partir del 31 de maig de 2017: 
 
- La revisió dels conceptes i de les tarifes de l’article 6. “ 

 
 
3.8.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA 
DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES O UTENSILIS 
DOMÈSTICS INSERVIBLES 
 
I) Canviar l’ordre dels articles 11 i 12, de manera que primer s’expliqui 
l’exempció i després la bonificació, per tal de donar-li congruència sistemàtica. 
El contingut de l’article 11.2 (bonificació del 50% de la quota per a les persones 
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que compleixin tots els requisits per a gaudir de l’exempció de l’article 12 llevat 
el límit d’ingressos, sempre que no sobrepassin els llindars previstos en el 
quadre corresponent) passa a ser el 12.2. També se suprimeix el termini de dos 
anys d’empadronament. 
 
L’article 11 passa a tenir el següent contingut: 
 “ Article 11 

Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones que 
utilitzin la deixalleria municipal, de conformitat amb el següent:  

- De 4 a 6  aportacions => 12 € de bonificació 
- De 7 a 12  usos => 17,50 € de bonificació 
- Més de 12 aportacions => 23 € de bonificació 

Es tindran presents les aportacions fetes en l’exercici anterior, les quals no seran 
acumulatives. 
Aquesta bonificació s’atorgarà únicament sobre la taxa de brossa domiciliaria de l’habitatge 
habitual i s’aplicarà d’ofici als ciutadans que n’hagin fet ús amb les condicions següents:  
Residus i quantitats que comptabilitzen com a entrada: 

- Olis de cuina, mínim 1 litre. 
- Voluminosos (mobles, matalassos, cadires, etc.), mínim 1 m3.  
- RAEE (electrònica, electrodomèstics, fluorescents....) 
- Grans electrodomèstics  (rentadores, assecadores, forns, neveres...) 1 unitat 
- Altres (Petits electrodomèstics, fluorescents, .....) 2 unitats  
- Residus verds (poda), mínim 1 m3. 
- Bateries de cotxes, mínim 1 unitat.  
- Piles, mínim 10 unitats 
- Tòners, mínim 2 unitats 
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos), mínim 1 litre. 

Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no en 
podran gaudir les activitats  industrials/comercials.  
Aquesta bonificació és compatible amb la prevista en l’article 12.2 d’aquesta mateixa 
ordenança. “ 
 

II) L’article 12 passa a tenir el següent contingut: 
 
 “ Article 12 

1. Gaudeixen de l’exempció d’aquesta taxa les persones físiques pensionistes, jubilades i 
en atur forçós amb escassos recursos econòmics que constin com a contribuents o estiguin 
obligades al seu pagament l’any en el qual es sol·liciti, per l’habitatge que constitueixi la 
residència habitual, que haurà de coincidir amb la del padró d’habitants, i que es trobin en 
qualsevol dels supòsits regulats en els següents apartats: 
 

I) Estar empadronat/da al municipi en el moment del meritament de la taxa. 
 

II) Que el total dels ingressos de l’exercici de les persones que viuen en el 
domicili, prenent com a índex de referència el salari mínim interprofessional 
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(SMI) sigui inferior o igual als següents trams en funció del nombre de membres 
que estiguin empadronats al mateix domicili:  
 

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) 
1 SMI  de l’any en curs (x 14 pagues 

mensuals) 
2 Tram anterior + 30% SMI 
3 Tram anterior + 30% SMI 
4 Tram anterior + 30% SMI 
5 o més Tram anterior + 30% SMI 
En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat 
superior al 33% 

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

En el cas que algun membre de la 
família sigui 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 

 
En supòsits de divorci, separació legal o de fet, se sumarà com a renda  la contribució 
econòmica de la persona que no convisqui amb el sol·licitant. 
 
Es concedirà també quan algun membre de la unitat familiar (que no és el titular del 
rebut) no està en atur forçós, sempre que pateixi una discapacitat igual o superior al 
33% i/o sigui menor de 23 anys  i treballi a temps parcial. 
III)   No constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin 

amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi, excepte com a 
màxim per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta ciutat. 

 
Les persones que compleixin aquests requisits hauran presentar una sol·licitud segons 
model normalitzat, a la qual hauran d’adjuntar la següent documentació:  
 
a) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat 

empadronades en l’habitatge. 
 

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. 
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- En cas de persones que treballen per compte aliena l’informe de vida laboral i les dues 
darreres nòmines i còpia del contracte de treball. 

- Qualsevol altre documentació necessària per acreditar els ingressos segons la font i 
naturalesa dels mateixos. 
 

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

d) En el supòsit d’abonament per repercussió legal: còpia del contracte de lloguer i dels 
rebuts que n’acreditin l’abonament per repercussió. 
 

L’Ajuntament podrà verificar als registres administratius que pertoquin, propis o d’altres 
administracions, les dades cadastrals, econòmiques i de padró declarades, així com del 
compliment de la resta de requisits que exigeixen les presents bases per tenir dret a 
l’exempció. 
 
El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 31 de 
maig de cada any i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. 
 
2. Tindran dret a la bonificació del 50% de la quota aquelles persones que compleixin tots els 
requisits per gaudir de l’exempció prevista a l’article 12 d’aquesta mateixa ordenança llevat el 
límit d’ingressos,  sempre que no sobrepassin el llindar  següent:  
 

Nombre residents Llindar de renda 
1 11.016,60 € 
2 13.774,35 € 
3 16.533,07 € 
4 19.291,79 € 
5 22.050,51 € 
 

El límit d’ingressos expressat és el del conjunt de les persones empadronades amb la persona 
contribuent en el mateix domicili. 

 
Els valors estan calculats a partir de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec. 
En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un segon bé immoble, 
sempre i quan aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 euros. 
El termini màxim de presentació de les sol·licituds i la documentació requerida és fins el 31 de 
maig de cada any i tindrà efectes exclusivament en l’any en curs. “ 
 
 
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 
 
I) Especificar la quota de la lletra A.6.5. (Suports publicitaris il·luminats). Actualment 
diu 50% . Cal indicar que la tarifa és  101,55 euros, que és el resultat d’incrementar en 
un 50% la quota del concepte  A.6.2. (Rètols i suports permanents), que és de  67,70 
euros (article 5). 
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II) El paràgraf final de l’article 5 (Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposta sobre la que 
recaigui la concessió, autorització o adjudicació) actualment consta com a part de la 
lletra D. (OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC RÚSTIC), però cal separar-la d’aquesta lletra, 
ja que s’aplica a tots els tipus d’ocupacions, no només el rústic. 
 
III) Modificar la disposició final segona, que queda redactada així: 

“ SEGONA - Les darreres modificacions de la present ordenança han estat les 
de l’article 5, amb efectes 1 de gener de 2018. ” 

 
 
 
3.13.-  TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES PER SOBRE DE LES VORERES I 
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 
 
I) Incrementar la quota de la taxa prevista a l’article 5, la qual quedarà d ela següent 
manera: 
 

NOMBRE DE PLACES € PER 
METRE 

0-5  16,05 
6-20 24,08 
21-50 32,10 
51-100  40,13 
101-200 48,15 
>201 56,18 

 
II) 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, amb efectes 1 de gener de 2018. ” 

 
 
3.18.- TAXA  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT 
 
I) Afegir dues exempcions del pagament de la taxa 17), relativa a l’expedient de 
llicència per la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. El 
redactat de l’apartat 17) de l’article 5 serà el següent: 
 

“ 17) Expedient de llicència per tinença i conducció d’un animal potencialment 
perillós. 
Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que adoptin un gos 
classificat com a potencialment perillós al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de 
Mataró. 
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També estaran exemptes del pagament de la taxa les llicències expedides a les 
persones voluntàries que col·laborin en el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de 
Mataró per conduir gossos classificats com a potencialment perillosos per 
l’esmentat Centre. “ 

 
II) Aclarir la redacció dels conceptes 20) i 21), els quals queden redactats així:  

“ 20) Expedició de duplicat de la targeta acreditativa de la inscripció d’un gos en el 
cens d’animals de companyia:  36,25 €.  
21) Expedició de duplicat de la targeta acreditativa de llicència per tinença i 
conducció d’un animal potencialment perillós:  36,25 €. “ 

 
III) Crear el concepte 21 bis): 

“ 21 bis) Renovació de la llicència per la tinença i conducció d’un animal 
potencialment perillós:  36,25 €. “ 

 
IV) Nou redactat de l’apartat 15.1, en els següents termes:  

“Les persones propietàries de gossos que pertanyin a entitats esportives on la 
presència d’animals sigui inherent a la pròpia activitat, abonaran una quota de 16 .-
€ per cada animal” 

 
V) S’afegeix una exempció relativa a la recollida d’animals al carrer (epígrafs 30 i 
31) amb el següent redactat: 
 

“Quan la persona propietària posseïdora de l’animal no sigui reincident i el reculli 
immediatament després de l’avís, s’aplicarà l’exempció de la taxa, sempre i quan, a 
més a més, l’animal estigui identificat i censat i, quan es tracti d’un gos considerat 
potencialment perillós, tingui la corresponent llicència per a la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos”. 

 
VI) Afegir aquest paràgraf: 
 

“ En les campanyes vinculades al foment de les adopcions i reduccions del 
nombre d’abandonaments, la concessionària podrà sol·licitar reduccions de les 
tarifes, de forma justificada, les quals seran aprovades per la Junta de Govern. “ 

 
 
VII) Afegir al final de l’article 5 el següent aclariment: 
 

 “ Els conceptes 4 a 14, 16 i 24 a 35 són tarifes de l’entitat concessionària. 
S’aplicarà l’IVA a les tarifes dels serveis que siguin prestats en règim de 
concessió administrativa. ” 
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ANNEX  4.- PREUS PÚBLICS 
 
 
4.1.-  PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS. 
 
1.- Preus Públics per la utilització anual d’instal·lacions Esportives Municipals per 
entitats esportives , col·lectius de lleure, i centres d’educació. 
 
S’incrementen en un 1,5% els preus públics que regulen l’ús de les Instal·lacions Esportives 
Municipals. 
 
S’estableix un increment del preu de la utilització anual de l’Estadi Municipal d’Atletisme per 
entitats esportives i col·lectius de lleure per equiparar-lo amb els preus públics dels camps de 
futbol de gespa, ja que són instal·lacions de similars característiques. 
 
S’estableix una exempció dels preus públics per a l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals per part de les escoles quan aquestes tinguin un acord de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mataró per la cessió dels espais mutus (les pistes escolars per part de les 
escoles, i els poliesportius i pistes poliesportives per part de l’Ajuntament). 
 
A les entitats que fan ús de diverses instal·lacions esportives municipals durant el mateix any 
pel mateix concepte només s’aplicarà el preu públic de la instal·lació de la qual l’entitat faci un 
ús més alt en quant a número d’hores. 
 
 
2- Preus Públics per la utilització puntual d’Instal·lacions Esportives. 
 
S’incrementen en un 1,5% els preus públics que regulen l’ús per la utilització puntual de les 
Instal·lacions Esportives Municipals. 
 
S’estableix una exempció dels preus públics per a l’ús de les instal·lacions esportives 
municipals per part de les escoles quan aquestes tinguin un acord de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mataró per la cessió dels espais mutus (les pistes escolars per part de les 
escoles, i els poliesportius i pistes poliesportives per part de l’Ajuntament). 
 
A les entitats que fan ús de diverses instal·lacions esportives municipals durant el mateix any 
pel mateix concepte només s’aplicarà el preu públic de la instal·lació de la qual l’entitat faci un 
ús més alt en quant a número d’hores. 
 
 
3.- Serveis de la Piscina Municipal. 
 
S’estableix un increment de l’1,5% en els preus públics que regulen els serveis de la Piscina 
Municipal. 
 
Criteris addicionals: 
 
• Altres serveis de la Piscina: 
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- Crear un preu per un abonament de sis sessions de “Banya’t amb el teu infant”, 
per acompanyament usuari, per fidelitzar usuaris i agilitzar l’accés a la Piscina. 

- Crear un preu per un abonament de sis sessions de “Banya’t amb el teu infant”, 
per acompanyament usuari, per fidelitzar usuaris i agilitzar l’accés a la Piscina. 

- Afegir un preu públic per l’ús de la instal·lació en horari de funcionament quan 
suposi una supressió de serveis, més car que si no s’han de suprimir serveis. 

- Derogar els dos preus de “Festes d’aniversari a la Piscina”, ja que no s’utilitzen 
mai. 

 
 
4.- Programes d’Esport de Lleure. 
 
S’estableix un increment de l’1,5% en els preus públics en els següents programes:  
 
• Per els serveis d’activitat física de gent gran. 
• Per els preus públics de l’Estadi Municipal d’Atletisme. 
 
Criteris addicionals en els preus de l’Estadi Municipal d’Atletisme: 
 

- Crear un preu mensual per l’assegurança d’accidents dels usuaris de l’Estadi 
Municipal d’Atletisme en funció del que cobra l’asseguradora a l’Ajuntament. 

- Crear un preu d’accés especial de validesa per un mes a l’Estadi d’Atletisme. 
- Crear un preu d’accés especial, amb carnet blau, de validesa per un mes a 

l’Estadi d’Atletisme. 
 
 
5 .- Programes d’Esport Escolar 
 
S’estableix un increment de l’1,5% en els preus públics que regulen la participació en els Jocs 
Escolars de Mataró. 
   
La relació íntegra dels preus consta en el document  4.1.- Preus públics Esports 
 
 
4.4.- PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE CULTURA 
 
En l’epígraf  1. Teatre, música i dansa, es proposa que la bonificació del 50% a les 
entrades adquirides presencialment a taquilla una hora abans de l’espectacle sigui 
només aplicable al primer passi de cada espectacle. 

 
Aquest apartat queda redactat així:  
 
“ 50% a les entrades adquirides presencialment a taquilla una hora abans de 
l’espectacle, aplicable només en aquells espectacles que el dia de l’actuació quedi 
disponible més del 10% de l’aforament. Aplicable només al primer passi de cada 
espectacle. “ 
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4.6.- PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT 
 
Es canviar el nom d’aquests preus, el qual passa a ser Preus públics del Servei d’Espais 
públics, per tal d’adaptar-lo al nou organigrama municipal. També se suprimeixen tots els 
preus per les plantes. 
 
El text íntegre d’aquest preus és el següent: 
 
PREUS PÚBLICS DEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS 
 
 EUROS 
PREU VENDA LLAMBORDES SENSE CÀRREGA (per m2) 27,20 
OBERTURA INSTAL·LACIONS I CONTROL CÀRREGA (fix per 
venda llambordes) 54,00 

PREU VENDA LLAMBORDES AMB CÀRREGA (per m2) 27,20 
OBERTURA INSTAL·LACIONS I CÀRREGA (fix per venda 
llambordes) 73,50 

PREU TRANSPORT TANQUES EN HORARI LABORAL 88,50 
PREU LLOGUER PER TANCA I DIA 0,55 
 Al liquidar, s' hi haurà d'afegir l'IVA  
LLOGUER DE BRAÇOS PER A BANDEROLES I PER AL SERVEI DE 
MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BANDEROLES ALS BÀCULS 
Lloguer de braços per a banderoles 0,20/unitat i dia 
Servei de muntatge/desmuntatge d’1 unitat de 
banderoles en un bàcul 15,60 € 

Servei de muntatge/desmuntatge de 2 unitats de 
banderoles en un bàcul 19,70 € 

Al liquidar, s’hi haurà d’afegir l’IVA.    
En els casos en què el servei el sol·licitin entitats que promoguin el foment de la 
vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d’activitats de caire 
cultural i de foment d’activitats esportives, lúdiques, culturals i de foment de 
valors festius que es desenvolupin a la via publica, la quota a pagar es zero. 
 
 
 
4.7.- PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS 
COMERCIALS 
 
I) En l’article 6 (Determinació del preu públic), es proposa reclassificar les escoles 
bressol (amb menjador i sense menjador) al grup C (Generadors de rebuig, paper/cartró 
i envasos) 
 
II) La categoria Preus subvencionats de l’article 7 passa a ser inclosa a l’article 8, com a 
lletres i) i j). 
 
III) Afegir dins de l’article 8 de Reduccions al preu públic les següents: 
 

k)  Als centres d’ensenyament  públics (primària i secundària) s’aplicarà una quota de 
zero euros. 
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l)  Els centres d’ensenyament privats, amb menjador, abonaran la tarifa corresponent a 
una superfície de més de 20 m² i menys o igual de 125, amb independència dels 
metres quadrats reals que ocupin. 
 
m) Els locals sense bar on es realitzin activitats  no econòmiques  per part d’entitats 
esportives, recreatives, culturals i associatives,  sense ànim de lucre, inscrites al 
Registre d’entitats municipal, abonaran la tarifa mínima de rebuig, amb independència 
dels metres quadrats que ocupin.  
 
n) Hauran d’abonar el 50 % de la tarifa vigent,  els locals amb bar, on es realitzin 
activitats no econòmiques per part d’entitats esportives, recreatives, culturals i 
associatives, sense ànim de lucre, inscrites al Registre d’entitats municipal sempre i 
quant l’activitat de bar estigui gestionada per la mateixa entitat. 

 
 
IV) En la lletra h) de l’article 8 cal substituir etc. per i similars. 
 
La lletra h) queda redactada de la manera següent: 
 

“ h) Hauran d’abonar el 50% de la tarifa vigent tots aquells comerços (rostisseries, plats 
cuinats, xurreries i similars) 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. “ 

 
V) Definir el concepte Establiments auxiliars de l’article 6. 
 
S’afegeix al final de l’article 6 el següent paràgraf: 
 

“ S’entén per establiment auxiliar l’activitat que és desenvolupa en un local annex a 
una activitat principal, tancat al públic, situat a una distància màxima de 100 metres i 
amb una superfície màxima de 125 m². No es considera establiment auxiliar el local 
afecte indirectament a una activitat de comerç a l’engròs. “ 

 
VI) S’aclareix el redactat de l’apartat 4 de l’article 5, el qual quedarà redactat així: 
 

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

 
 
 
4.9.- PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE ÚNIC 
 
Es crea l’article 7, en el qual s’inclouen els casos d’exempció d’aquest preu públic: 
 

“ Article 7è. Exempcions 
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Es troben exemptes les persones físiques que presentin les sol·licituds i/o 
documentació relativa a: 
 

a) Sol·licitud de pensions no contributives i els tràmits que es deriven del seu 
seguiment. 

b) Sol·licitud de complements de pensions mínimes de viduïtat. 
c) Sol·licitud de reconeixement de discapacitat i revisions posteriors. 
d) Sol·licitud de reconeixement de dependències, revisions i processos que se’n 

deriven. 
e) Sol·licitud del programa unificat d’ajudes a les persones discapacitades 

(PUAD). “    
  
 
4.15.- PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS EDUCATIVES EN EL CENTRE CÍVIC ESPAI 
GATASSA 
 
Proposa afegir un espai polivalent en l’oferta d’espais del Centre Cívic Espai Gatassa i poder 
fer extensius els preus de Gatassa a tots els centres cívics per no fer diferències entre els 
diferents territoris. En els preus existents es proposa incrementar-los l’ 1,5%. 
 
Es canvia la denominació dels preus públics, que passen a incloure els preus per l’ús dels 
espais de tots els centres cívics: 
 
 
“ PREUS PÚBLICS PER L’ÚS DELS ESPAIS DELS CENTRES CÍVICS 
 

UTILITZACIÓ ESPAIS CENTRES CÍVICS Preu 
Ús sales d’actes:  
- Dins horari obertura del centre 10,08 

€/curs 
- Fora horari obertura del centre 37,77 

€/hora 
  
Ús sala polivalent:  
- Dins horari obertura del centre 7,85 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 30,58 

€/hora 
  
Ús gimnàs de l’Espai Gatassa:  
- Dins horari obertura del centre 26,03 

€/hora 
- Fora horari obertura del centre 54,55 

€/hora 
 

En aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar en el moment del 
seu pagament. 
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Exempcions: 
 

1. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït 
per les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró i 
per les entitats de dret públic. 

 
2. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró i les 

entitats de dret públic gaudiran de l’exempció del preu públic per la utilització 
dels espais dues vegades a l’any fora de l’horari d’obertura del centre, sempre 
que sigui necessari el suport de consergeria (dissabtes, diumenges i festius). Si 
per a una activitat són necessaris dos torns de consergeria, es consideraran 
com a dos usos diferents.  

 
Reduccions de preu: 

 
1. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró i les 

entitats de dret públic gaudiran d’una reducció del 10% del preus quan l’ús dels 
espais es faci fora de l’horari d’obertura del centre, a partir del tercer ús. 
 

2. En el cas que sigui necessari més d’un espai per a una activitat, s’aplicarà el 
preu públic per a cada espai utilitzat, amb una reducció del preu final del 20% 
quan sigui per a dos espais; i del 30% quan sigui per a tres o més espais. 

 
L’exempció o reducció del preu es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud 
d’ús de l’espai. “ 

 
 
4.16.- PREUS PÚBLICS ZONA ESPORTIVA EL SORRALL  
 
L’empresa concessionària del Sorrall proposa un increment dels preus en les tarifes que 
regulen la zona esportiva d’un 2,6%, a excepció dels preus dels cursets de natació escolars 
de l’Ajuntament que es mantenen amb els mateixos preus. 
 
Els preus proposats per a 2018 són els següents: 
 

TARIFES EUROFITNESS EL SORRALL 2018 

PR
O
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ST

A
 

D
E 
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EU

 
20

18
 

1-Quota inscripció adult 71,39 € 
2-Quota inscripció Familiar 62,39 € 
3-Quota inscripció infantil 57,00 € 
4-Quota abonament infantil >14 anys 41,64 € 
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5-Quota abonament general 55,29 € 
6-Quota abonament matí 44,40 € 
7-Quota carnet blau 38,63 € 
8-Quota familiar (*) 103,10 € 
Entrada puntual adult  15,10 € 
Entrada puntual infantil (<16 anys)  8,49 € 
Entrada puntual carnet blau  6,36 € 
Bonus 10 adult > 16 anys  62,14 € 
Abonament temporada > 16 anys  124,66 € 
Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys)  43,72 € 
Abonament temporada (de 6 a 16 anys)  87,31 € 
Bonus 10 carnet blau  43,72 € 
Abonament temporada carnet blau  87,31 € 
Assegurança us puntual (0 a 5 anys) (llac 
exterior)  3,65 € 

Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac 
exterior)  10,16 € 

Natació per escolars  8,52 € 
Natació per a escoles bressol  8,52 € 
Servei Esportiu Escolar de Mataró 8,52 € 
Nadons  + Peixets 2-3 8,13 € 
Infantil de 4 a 16 anys 5,83 € 
Adults de + de 16 anys  7,97 € 
Carrer de 25 m.  24,49 € 
Piscina Petita o sala 1  46,53 € 
Partit waterpolo competició  255,19 € 
Competició 5 hores  636,13 € 
Competició + de 5 hores  1.173,54 € 
Preu/hora pista per abonats 19,08 € 
Preu/hora pista per no abonats 21,21 € 
Preu/hora pista per abonats (matins, dll a dv de 7 
a 14 hores) 13,78 € 

Preu/hora pista per no abonats (matins, dll a dv 
de 7 a 14 hores) 15,90 € 

Quota abonament de 12 hores per abonats 47,71 € 
Quota abonament de 12 hores per no abonats 53,00 € 
Quota abonament de 12 hores per abonats 
(matins) 34,45 € 

Quota abonament de 12 hores per no abonats 
(matins) 39,76 € 

ATP (Assessorament Tècnic Personalitzat)  10,41 € 
Preus mensuals 54,49 € 
Preu anual (52 hores de carril/setmanals + 2 6.156,00 € 
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hores de sala setmanals) 
 
(*2) La persona abonada tindrà un 10% de 
descompte sobre el preu dels cursets. 

  
 

 

 
ANNEX  5.- TARIFES 

 

5.1- TARIFA DE L’AIGUA 

S’esmenen detalls menors d’estil en el redactat d’aquestes tarifes, essent la més 
destacable la substitució del mot bloc, per tram. 

El redactat proposat és el següent: 

“ TARIFA AIGUA  
 
Article 1. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable la prestació del servei de distribució i subministrament  d’aigua, 
inclosos els drets de connexió i escomesa,  col·locació i utilització de comptadors i 
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per la 
companyia subministradora,  en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 
de la present Ordenança. 
 
Article 2. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així 
com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o 
resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i subministrament d’aigua, que 
constitueixen el fet imposable.  
 
Article 3. Responsables 
 
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer.   
 
Article 5. Tarifes 
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SUBM. EN ALTA  €/m3 0,5798 

   
SUBM. MUNICIPALS 

aigua freàtica €/m3/mes 0,1150 

                                         aigua xarxa €/m3/mes 0,3200 

SUBM. DOMÈSTICS AFORAMENT 

Quota de Servei €/habitatge/mes 7,5000 

Consum 
Tram 1 (0 a 9 m3/mes) €/m3 0,9325 

Tram 2 (més de 9m3/mes) €/m3 1,7198 

   
SUBM. DOMÈSTICS COMPTADOR  

Quota de Servei (*1) * El consum mitjà diari es calcularà sobre els consums facturats 
en els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.  

- Comptador domèstic   

Habitatges amb consum mitjà ≤ a 500 l/dia  €/habitatge/me
s 

5,04 

Habitatges amb consum mitjà > a 500 l/dia i ≤ a 
1000 l/dia  

€/habitatge/me
s 

7,14 

Habitatges amb consum mitjà > a 1000 l/dia €/habitatge/me
s 

9,84 

   
- Subm. Domèstics familiars: Ampliació dels límits de cabal màxim diari 500 i 1000 l/dia a raó 
de 167l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.   

Consum 

Tram 1 (0 a 5 m3/mes) (*2) €/m3 0,3600 

Tram 2 (de 5 a 9 m3/mes) €/m3 0,7000 

Tram 3 (de 9 a 18 m3/mes) €/m3 1,7700 

Tram 4 (més de 18 m3) €/m3 2,1000 

 - Subm. Domèstics familiars: Ampliació del límit del segon tram de consum, a raó de 
3m3/mes, i del tercer a raó de 6m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi  de 3  
SUBM. NO DOMÈSTICS AFORAMENT  
Quota de Servei  €/abonat/mes 30,00 

Consum  €/m3 2,3848 
   
SUBM. NO DOMÈSTICS COMPTADOR  

Quota de Servei (*1) 
 

Ø <20 mm €/abonat/mes 10,75 
Ø 20 mm €/abonat/mes 27,00 
Ø 25 mm €/abonat/mes 60,00 

Ø 30 mm €/abonat/mes 60,00 
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Ø 40 mm €/abonat/mes 129,00 

Ø 50 mm €/abonat/mes 228,00 

Ø 65 mm €/abonat/mes 327,00 

Ø 80 mm €/abonat/mes 510,00 

Ø 100 mm €/abonat/mes 840,00 
Ø 125 mm €/abonat/mes 1.290,

00 
Consum 

- Comercials, Industrials i Obres  

   Tram 1 (fins a 9 m3/mes) €/m3 0,5400 
Tram 2 (més de 9 m3/mes) €/m3 0,9800 

- Serveis Entitats sense ànims de lucre 
   Tram 1 (fins a 9 m3/mes) €/m3 0,4800 

Tram 2 (més de 9 m3/mes) €/m3 0,8400 
 
(*1) Els imports de les quotes fixes de servei, així com els límits de consum mensual de cada tram, 
corresponen a 30 dies.  
 
(*2) Tarifa social: a aquells abonats que l’Agència Catalana de l’Aigua els reconegui el dret de disposar de tarifa 
social en l’aplicació del cànon de l’aigua, la tarifa que aplicarà AMSA per als trams 1 i 2 dels subministrament 
domèstic amb comptador és de 0,10 €/m3. 
 
Article 6. Acreditament i període impositiu 
 
L’obligació del pagament neix quan es realitza efectivament la prestació del servei i els períodes 
de pagament i totes les actuacions al respecte es regiran pel vigent Reglament del servei 
d’abastament d’aigua potable  al municipi de Mataró.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present normativa, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 24 de 
desembre de 2010, va entrar en vigor al dia 1 de gener de 2011 i regirà fins la seva 
modificació o derogació expressa. 
 
La darrera modificació ha estat la de l’article 5 amb efectes 1 de gener de 2018. “ 
 

5.2- TARIFES CLAVEGUERAM 

S’esmena l’últim paràgraf de l’article 6, per tal que digui “ En els supòsits no contemplats 
anteriorment, i per a connexions superiors a 8 ml caldrà el càlcul d’un pressupost 
personalitzat. “ 
 
El redactat de les tarifes serà aquest: 
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“ TARIFES CLAVEGUERAM 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per 
prestació del servei de clavegueram, que es regirà per la present Ordenança i per la vigent 
Ordenança municipal de l’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigües 
residuals.  
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable és la prestació dels serveis d’evacuació d’aigües residuals i pluvials per la 
xarxa municipal de clavegueram fins a les instal·lacions de sanejament o entorn receptor.   
 
Article 3. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a les quals es presta el servei d’evacuació 
d’aigües residuals i pluvials per la xarxa municipal de clavegueram fins a les instal·lacions de 
sanejament o entorn receptor.  
 
Article 4. Responsables 
 
Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5. Exempcions 
  
Queden exemptes  de l’aplicació de la taxa  els consums corresponents als usos 
següents: 
 

- La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, 
per al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de 
fonts públiques i monumentals, de boques de reg i d’extinció d’incendis per al 
servei públic. 

 
- La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu. 

 
- Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de 

clavegueram per manca d’implantació en el seu territori. 
 
 
Article 6. Quota tributària. BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
" La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua 

subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe 
com d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de 
recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius. 
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" Queden excloses de l’aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos 

següents: 
 

- La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, 
per al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de 
fonts públiques i monumentals, de boques de reg i d’extinció d’incendis per al 
servei públic. 

 
- La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu. 

 
- Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de 

clavegueram per manca d’implantació en el seu territori. 
 
 
DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, d’acord amb les 
següents regles: 
 
" Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat 

en el cas que sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el 
subministrament per aforament. 

 
" En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per 

comptador; instal·lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament 
mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum no pugui ésser 
mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes en 
l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s’aprova 
el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 
" Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les 

normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents 
que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals. 

 
" En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a 

AIGÜES DE MATARÓ, SA, la base de l’exacció que correspongui als temps de no 
funcionament del comptador es determinarà en funció del consum registrat per 
l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes 
del paràgraf segon anterior. 

 
" Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-

comptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

 
 
IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 
La quantia del servei s’obtindrà aplicant un coeficient sobre l’import del servei de 
subministrament d’aigua del període corresponent, que es defineix com al sumatori de l’import 
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corresponent a la tarifa del servei d’aigua potable més l’import de la conservació del 
comptador o aplicant la corresponent tarifa si es tracta d’aprofitaments d’aigües superficials o 
subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües pluvials, referit al consum d’aigua 
efectuat per l’abonat, d’acord amb les normes contingudes en els articles precedents, i segons 
els coeficients o els preus que es detallen segons correspongui 
 
• Subministraments domèstics  
 Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, 

calculat sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua  

     - Coeficient multiplicador: 0,50 
• Subministraments a  Serveis col·lectius de caràcter social 

Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, 
calculat sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0,50 

• Subministraments No domèstics, Comercials, Ús comunitari, Industrials i Obres  

Per als subministraments amb comptador, amb consums fins a 9 m3 mensuals, 
calculat sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 

 
 

0,50 
Per als subministraments amb comptador, amb consums superiors a 9 m3 mensuals, 
calculat sobre  l’import del servei de subministrament d’aigua 
     - Coeficient multiplicador: 0,50 
Per als subministraments amb aforament, calculat sobre  l’import del servei de 
subministrament d’aigua 

     - Coeficient multiplicador: 0,50 
Per als aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies (o d’instal·lacions de 
recollida de les aigües pluvials) 

     - Tarifa de consum en €/m3     x 0,52 €./m3 
• Subministraments Municipals 

En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat sobre  l’import del 
servei de subministrament d’aigua 

     - Coeficient multiplicador: 0,50 
 
 
IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM. 
 
Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, 
cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà 
necessària la construcció de l’escomesa segons els preus vigents de claveguerons, i 
en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es 
proposa: 
 
Inspecció prèvia a la connexió d’edificis, que disposin de claveguerons existents: 
237,93  €. 
 
 
IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ DE NOVES CONNEXIONS/ CLAVEGUERONS. 
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Es preveu la construcció de sis tipus de claveguerons, segons el diàmetre i profunditat 
de la canonada, per ser els més usuals.  
• Clavegueró DN200-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de 

diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 
1.813,34 €. En longituds superiors es cobrarà 345,65 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN200-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de 
diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 
2.078,09 €. En longituds superiors es cobrarà 411,84 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN300-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de 
diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 
2.232,53 €.En longituds superiors es cobrarà 449,66 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN300-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de 
diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 
2.477,31 €. En longituds superiors es cobrarà 510,59 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN400-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de 
diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 
2.521,44 €.En longituds superiors es cobrarà 523,20 € per metre lineal addicional. 

• Clavegueró DN400-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de 
diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 
2.943,78 €. En longituds superiors es cobrarà 628,26 € per metre lineal addicional. 

 
En els supòsits no contemplats anteriorment, i per a connexions superiors a 8 ml caldrà 
el càlcul d’un pressupost personalitzat. 
Article 7è. Acreditament i gestió 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat  que constitueix el seu 
fet imposable, i es gestiona segons el que estableix l’Ordenança municipal  d’ús del  
clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigua residuals. .  
 
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 fins la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
La darrera modificació ha estat la de l’article 6è amb efectes d’1 de gener de 2018. “ 
 

 

5.3- TARIFES DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS 
COMPLEMENTARIS A LA VENDA DE L’AIGUA 

S’esmenen i aclareixen diversos aspectes d’estil de l’ordenança. El redactat quedarà 
així: 

TARIFES COMPLEMENTARIES A LA TARIFES  D'AIGUA 
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Tarifa sol·licitada 
Drets de connexió de servei  
- Comptador Ø < 15 mm cabal màxim 2000 l/dia 289,20 € 
- Comptador Ø < 20 mm cabal màxim 4000 l/dia 399,63 € 
- Comptador Ø  > 20 mm cabal > 4000 l/dia. Per cada 1000 l/dia 100,96 € 
  
Drets de connexió boques incendis  
- Boca Ø25 mm 394,37 € 
- Boca Ø45 mm 589,98 € 
- Per cada 20 sprinklers o fracció 589,98 € 
  
Connexió de servei  
- Ø 25 mm façana 985,46 € 
- Ø 25 mm 857,29 € 
- Ø 30 mm 857,29 € 
- Ø 40 mm 1.074,76 € 
- Ø 50 mm 1.295,08 € 
- Ø 60 mm 2.100,15 € 
- Ø 80 mm 2.271,40 € 
- Connexió de servei d’obres 887,76 € 
- Connexió de servei amb arqueta < Ø40 1.083,17 € 
- Per a ramals de més de 5 ml s/pressupo

st 
 
Transformació d'aforament a comptador o de comptador col·lectiu 
comunitari a comptador individual 
- Connexió amb arqueta façana 60,00 € 
- Connexió amb bateria interior 12,00 € 
- Alta per transformació, Ø<mm (inclou el comptador) 80,00 € 
 
Jocs de Claus i precinte 
- Ø13 i 15 mm 26,27 € 
- Ø20 mm 33,73 € 
- Ø25 mm  55,21 € 
- Ø30 mm 70,26 € 
- Ø40 mm 93,14 € 
 
Inst. Joc de Claus addicional o treure platina i col·locar joc 
aixetes 

130,27 € 

 



 43 

Inst. aparells mesures i altes subministrament (*1) 
Alta nou abonat amb aforament 90,44 € 
Alta nou abonat Ø<20 mm (inclou el comptador) 180,88 € 
Alta nou abonat Ø20 mm (inclou el comptador) 225,05 € 
Alta nou abonat Ø25 mm (inclou el comptador) 399,11 € 
Alta nou abonat Ø30 mm (inclou el comptador) 573,15 € 
Alta nou abonat Ø40 mm (inclou el comptador) 679,37 € 
Alta nou abonat Ø50 mm (inclou el comptador) 1.190,47 € 
Alta nou abonat Ø65 mm (inclou el comptador) 1.353,47 € 
Alta nou abonat Ø80 mm (inclou el comptador) 1.516,48 € 
Alta nou abonat Ø100 mm (inclou el comptador) 1.797,27 € 
Alta nou abonat Ø>100 mm (inclou el comptador) s/pressupo

st 
Alta nou abonat Ø 15 bonificat social (inclou el comptador)        90,00 

€ 
Inspecció i precinte per alta o per ampliació del servei contra 
incendis fins a un màxim de 4 boques 

45,14 € 

Suplement per cada boca addicional que superi a 4 en la 
inspecció i precinte per alta o ampliació del servei contra 
incendis 

5,70 € 

Desmuntar comptador, verificació oficial, col·locar comptador 
provisional i recol·locació definitiva 

90,55 € 

 
Despeses impagats 
- Gestió impagats, sobre l'import endeutat 5% 
- Gestió impagats, facturació mínima 6,00 € 
- Gestió impagats, facturació màxima 50,00 € 
- Reobertura per tancament 30,00 € 
 
Cànon anual sub. contra incendis 
- Quota fixa/any 42,88 € 
- Per cada boca Ø25 18,38 € 
- Per cada boca Ø45 / 20 sprinklers 49,01 € 
 
Conservació comptadors abonat/mes (*1)   
Ø<20 mm  0,82 € 
Ø20 mm  1,13 € 
Ø25 mm  2,65 € 
Ø30 mm  3,02 € 
Ø40 mm  3,78 € 
Ø50 mm  15,12 € 
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Ø65 mm  17,01 € 
Ø80 mm  18,90 € 
Ø100 mm  22,68 € 
Ø125 mm  26,46 € 
 
(*1)  Els imports de la conservació de comptadors, corresponen a 30 dies. 
 

5.5- TARIFES SERVEI AUTO-TAXIS DE MATARÓ 

S’aplica l’increment de l’IPC del mes de juliol (1,9%), que representa un increment de 
0,10 € en la baixada de bandera (passaria de 4,10 € a 4,20 €) i l’increment del suplement 
de l’avís telefònic en un 0,05 €, passant d’ 1,40 € a 1,45 €. 
 
El quadre de tarifes quedarà així: 
 

 
 

 

ANNEX  6.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS 

a) Incorporació de nous carrers:  
 
El ple de l’Ajuntament, en les sessions que tingueren lloc els dies 6 de juliol de 2017 i 7 de 
setembre de 2017, 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:  
 

 
 

Baixada de bandera (*) 4,20 €          
Quilòmetre recorregut 1,14 €          
Hora d'espera 21,05 €        

Baixada de bandera (**) 5,20 €          
Quilòmetre recorregut 1,19 €          
Hora d'espera 21,35 €        

Baixada de bandera (**) 8,30 €          
Quilòmetre recorregut 1,19 €          
Hora d'espera 21,35 €        

Avís telefònic 1,45 €          
Servei urbanitzacions 2,40 €          
Maletes o paquets 
55x35x35 

1,50 €          
Animals domèstics 1,75 €          

T1 
diürna 

T2 
nocturna 

T3 
nits especials 
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CODI 
CARRER 

NOM DEL CARRER CATE-
GORIA 
FISCAL 

NÚMEROS 

9011 PLAÇA DE MONTSERRAT MOMPART 4 Tots 
4098 CARRER D’ARENYS 4 Tots 
2282 PASSERA DELS TURONS 4 Tots 
2481 CARRER DE XIPRE 3  Tots 
906 ROTONDA DEL SORRALL 5 Tots 
2460 CARRER D’ISABEL 4 Tots 
120 RONDA DE LA REPÚBLICA 3 Tots 
10009 CAMI DEL PLA 7 Tots 
10021 CAMÍ DEL CASTELL DE MATA 7 Tots 
10020 CAMÍ ANTIC DE MATARÓ A LLAVANERES 7 Tots 
10022 CAMI DEL TORRENT DEL CASTELL 7 Tots 
10016 CAMI DEL PLA DEL CASTELL 7 Tots 
10017 CAMI DE CAN MERCER 7 Tots 
10010 CAMI DE CAL PILE 7 Tots 
10011 CAMI DE CAN PUIG 7 Tots 
10012 CAMI DE CAN REDEU 7 Tots 
10013 CAMI DE CAN MAJO 7 Tots 
10014 CAMI DE CAN LLOPIS 7 Tots 
10015 CAMI DE CAN DANGLA 7 Tots 
10018 CAMI DEL CELLER 7 Tots 
10019 BAIXADA DEL PUNTO 7 Tots 
10023 CAMI DE LA CASA DEL CASTELL 7 Tots 
10024 CAMI DE CAN FLAQUER 7 Tots 
10025 CAMI DE SANT MIQUEL 7 Tots 
10026 CAMI DEL TORRENT DE BALCELLS 7 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) Supressió del nomenclàtor dels següents codis, vials i denominacions: 
 
El ple de l’Ajuntament, en les sessions que tingueren lloc els dies 6 de juliol de 2017 i 7 de 
setembre de 2017, va aprovar suprimir del nomenclàtor els següents codis, vials i 
denominacions: 
 
CODI 9011 PLAÇA DE LA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA. 
CODI 2460 CARRER D’ISABEL II 
CODI 120 RONDA D’ALFONS XII 
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4  -  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES DE SUBVENCIONS 

DE FOMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA, AJUTS DE CARÀCTER 

SOCIAL PER A L’ HABITATGE, PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, BORSA 

DE LLOGUER SOCIAL, I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,  AMB IMPORTS 

RELACIONATS AMB LA FISCALITAT MUNICIPAL 
 
 
El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 

presenta la proposta següent 

 
 
“L’Ajuntament de Mataró vol aprovar diverses bases de subvencions i ajuts per a la ciutadania 
en el pagament de diversos tributs i preus públics municipals. Aquestes bases són les 
següents: 
 
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. 
 
II) Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en 
atur forçós amb pocs recursos econòmics. 
 
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 de la quota de l’IBI urbà. 
 
III) 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). 
 
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. 
 
IV) Bases reguladores de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la 
borsa de lloguer (IBI,  ICIO i taxa de llicències urbanístiques). 
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Atesa la necessitat d'habitatges de lloguer a preus justos o socials per fer front a la demanda 
de gran nombre de famílies desnonades i vist que els parc d'habitatge públic és insuficient, 
aquestes subvencions tenen com a finalitat incentivar l’aportació d'habitatge privat que ajudi a 
mitigar el problema. 
 
V) Bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica (ICIO; taxa 
per les llicències urbanístiques; IVTM; taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
municipal en activitats i instal•lacions; taxa per ocupacions del sòl, subsòl, i vol de la 
via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic 
municipal; i preu públic de la brossa comercial). 
 
Donades les dades d’atur de Mataró, 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. 
 
VI) 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).  
 
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. 
 
VII) Bases reguladores de subvencions del projecte Aixequem persianes, per a l’impuls 
i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris. 
 
Les zones de la Llei de barris concentren diferents indicadors desfavorables en comparació a 
Catalunya i a la resta de la ciutat de Mataró com són un nombre elevat de persones en 
situació d’atur, les dificultats de determinats col•lectius residents en aquests a inserir-se o re-
insererir-se al mercat de treball, un nivell de competències socioprofessionals més baix, un 
increment de situacions de pobreses i privacions de les unitats familiars i convivencials... el 
que comporta una situació social i més desfavorable en aquests zones. Una de les 
conseqüències de la centralització d’aquests indicadors també es denota en l’activitat 
comercial que s’ha vist especialment afectada pel context i concretament pel tancament 
d’activitats. 
 
El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals 
actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva 
activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del pla 
d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals, així com una línia de 
suport general al comerços que s’obrin a la resta de la ciutat. 
 
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 
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Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les següents bases reguladores de subvencions per a 
l'exercici 2018: 
 
• Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals (IBI). 
 
• Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en 

atur forçós amb pocs recursos econòmics. 
 
• 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). 
 
• Bases reguladores de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la 

borsa de lloguer (IBI,  ICIO i taxa de llicències urbanístiques). 
 
• Bases reguladores de subvencions per al foment de l'activitat econòmica (ICIO; 

taxa per les llicències urbanístiques; IVTM; taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció municipal en activitats i instal•lacions; taxa per ocupacions del sòl, 
subsòl, i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial 
del domini públic municipal; i preu públic de la brossa comercial). 

 
• 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). 

 
• Bases reguladores de subvencions del projecte Aixequem persianes, per a 

l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris. 
 
 
 
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.” 
 

 
 
 
 

 
 



 49 

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 2018 
 
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 (IBI) 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’IBI, 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. 
 
També podran sol·licitar-la les persones titulars de família monoparental en els casos en què 
la condició de propietari/a, copropietari/a o usufructuari/a recaigui en un/a dels seu/s/va/ves 
fills/es que també convisquin en l’habitatge pel qual es demana la subvenció.  
 
Cinquena.- Conceptes 
 
Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà: 
 
1. Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa 
vigent en la data de la convocatòria de la subvenció. 
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2. Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha 
reconegut la condició de família monoparental. 
 
3. Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el 
moment de meritar-se la quota subvencionada. 
 
Sisena.- Condicions i documentació 
 
1. Les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits: 
 
a) Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritament de 
la quota subvencionada de l’IBI, és a dir, a 1 de gener de 2018. 
 
b) Estar empadronat/da al municipi de Mataró en la data de meritament de la quota 
subvencionada. 
 
c) Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual a data 1 
de gener de 2018 la persona sol·licitant o el/s/les seu/s/va/ves fill/s/es de. 
 
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  Bonificaci

ó 
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. 
 
g) 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 del 2 de maig fins el 31 d’agost de 2018.  
 
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 el 31 de desembre de 2018. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un 
mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
Desena.- Incompatibilitats 
 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de família 
nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la quota 
d’aquest impost, es puguin reconèixer. 
 
Onzena.- Crèdit pressupostari 
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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.  
 
Tretzena.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
Catorzena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Quinzena.- Publicitat 
 
La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el web municipal 
(www.mataro.cat)  
 
Setzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 
 
 
 
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ SOBRE 
L’IMPORT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL 
DOMICILI HABITUAL, A PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES I EN ATUR 
FORÇÓS PER A L’EXERCICI 2018. 
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Primera.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de 
la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) 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 una subvenció sobre l’IBI en relació amb les finques que hagin esdevingut 
totalment inhabitables per causes de força major o esfondrament d’aquestes. 
 
 
Segona.- Règim jurídic 
 
1. Les subvencions a les que fan referència les presents bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu. 
 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el 
de concurrència pública no competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A aquests efectes i, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei general de subvencions i, atesa la 
naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores l’obligació continguda a 
l’article 189.2 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Tercera.- Condicions, requisits i quanties 
 
I) Subvencions del 50%: 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós (tota unitat 
de convivència padronal, es troba inscrit al SOC , llevat estudiants menors de 23 anys) que 
reuneixin els requisits següents: 
 

a) Ser propietari/ària i/o usufructuari/ària de l’habitatge (ha de constar com a subjecte 
passiu de l’IBI), en data 1 de gener de 2018. 

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

contribuent en el mateix domicili: 
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En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere, es 
calcularan els ingressos màxims en el tram immediatament superior de la taula anterior al que 
pertocaria per nombre de persones. 
 
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 meritament de la quota 

subvencionada. 
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 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
L’import màxim de la subvenció és del 50% del valor del rebut de l’IBI i en tot cas de 200 
euros màxim, és un límit que es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre 
de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada 
per a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les ajudes entre 
totes les persones beneficiàries d’aquesta subvenció.   
 
La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni 
l’aparcament ni el traster en propietat. 
 
L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 

 
II) Subvencions del 25%: 
 
Podran sol·licitar la subvenció les persones pensionistes, jubilades i en atur forçós (tota unitat 
de convivència padronal, es troba inscrit al SOC , llevat estudiants menors de 23 anys que 
reuneixin els requisits següents: 

NOMBRE DE PERSONES LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY ) 
1 SMI  de l’any en curs (x 14 pagues 

mensuals) 
2 Tram anterior + 30% SMI  
3 Tram anterior + 30% SMI 
4 Tram anterior + 30% SMI 
5 o més Tram anterior + 30% SMI 
En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat 
superior al 33% 

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

En el cas que un o més membres de la 
família tingui un grau de discapacitat igual 
o superior al 65% 

S’aplicarà el segon tram immediatament 
superior al previst en la present taula 
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a) Ser propietari/ària i/o usufructuari/ària de l’habitatge (ha de constar com a subjecte 

passiu de l’IBI), en data 1 de gener de 2018. 
 
b) Límit d’ingressos del conjunt de les persones empadronades amb la persona 

contribuent en el mateix domicili: 
 

 Subv. del 25% 
nombre residents Llindar de renda 
1 11.016,60 € 
2 13.774,35 € 
3 16.533,07 € 
4 19.291,79 € 
5 22.050,51  € 

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

 
c) Estar empadronat/da al municipi de Mataró en la data de meritació de la quota 

subvencionada,  
 
d) Tenir només en titularitat el propi habitatge i una sola plaça d’aparcament i un traster. 

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

 
Aquests requisits hauran de complir-se en el moment de la presentació de la instància en el 
registre general de l’Ajuntament o bé en el de l’òrgan administratiu o entitat habilitades d’acord 
amb l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
L'import màxim de la subvenció, del 25% del valor del rebut de l'IBI i de 200 euros màxim, és 
un límit que es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol・licituds 
presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta 
subvenció. Donat el cas, s’haurà d'establir un prorrateig de les ajudes entre totes les persones 
beneficiàries d'aquesta subvenció. 
 
La subvenció s’aplicarà només a l’habitatge i no es subvencionarà, si és el cas, ni 
l’aparcament ni el traster en propietat. 

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

 
L’import subvencionat ha de ser superior a 6 euros. 
 
Quarta.-  sol·licituds : documentació i  termini  
 
1. El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública  que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
 
2. Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
 
3. A les sol·licituds caldrà adjuntar: 
 
b) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del sol·licitant i de les persones majors d’edat 

empadronades en l’habitatge. 
  
c) 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. 
 
d) Documentació acreditativa dels immobles que tingui en propietat el sol·licitant i les 

persones que convisquin amb ell.  
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e) 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. 
 
e) 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. 
 
4. Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar des de l‘1 de gener fins el 31 
de maig de 2018, 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. 
 
Cinquena.- Resolució de les sol·licituds 
 
1. La instrucció del procediment correspon al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, 
que emetrà l’informe tècnic pertinent, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la 
Comissió creada a tal efecte i composta pels següents membres: la Cap del Servei 
d’Ingressos, el cap de la Secció de la Gestió Tributària, i la cap del Servei de Benestar Social. 
 
Efectuada la valoració per la Comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
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2. El termini màxim per a la resolució serà Fins el dia 31 de desembre de 2018. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un 
mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
Sisena.- Incompatibilitats 
 
Totes les subvencions o ajuts per pagar l’IBI de l’exercici 2018, inclosa la bonificació 
establerta a l’article 7.5 de l’Ordenança de l’IBI per a les famílies nombroses, són excloents o 
incompatible entre elles. En conseqüència, donat el cas, la persona beneficiària tindrà dret 
només a una d’elles. 
 
Setena.- Crèdit pressupostari 
 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost 
municipal vigent en  funció de la dotació. 
 
Vuitena.- Pagament 
 
1. El termini de pagament serà el que estableixin les normes municipals vigents. 
 
2. El pagament de la subvenció s’efectuarà dins del primer trimestre de l’exercici 2018, 
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.- Vigència 
 
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació.  
 
Desena.- Règim sancionador 
 
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador 
que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de 
subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció 
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
Onzena.- Publicitat 
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La publicitat de les bases reguladores d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el web municipal 
(www.mataro.cat). 
 
Dotzena.- Normativa aplicable 
 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES PERSONES 
PROPIETÀRIES D’HABITATGES QUE ELS CEDEIXEN A LA BORSA DE 
LLOGUER, PER A L’EXERCICI  2018 
 
 
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. 



 61 

 
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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 
 
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. 
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER LA REALITZACIÓ D’OBRES DE 
REHABILITACIÓ EN ELS EDIFICIS D’HABITATGES PER A L’EXERCICI 2018. 
 
 
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: 
 

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. 

 
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 
 

I. Els titulars d’edificis que estiguin o hagin estat inclosos dins Lleis de Barris: 
 

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%  
 

II. La resta de zones de Mataró 
 

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) aplicat sobre el pressupost 
protegit per la Generalitat: 50%  

2. Taxa per les llicències urbanístiques: 50%  
 
SISENA. SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model 
d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament. 
 
Per sol·licitar la subvenció caldrà: 
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1. Presentar sol·licitud. 
2. Justificar que 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. 

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 
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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. 
 
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. 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES PERSONES 
PROPIETÀRIES D’HABITATGES QUE ELS CEDEIXEN A LA BORSA DE 
LLOGUER, PER A L’EXERCICI  2018 
 
 
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. 
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* 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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA PER A L’EXERCICI  2018 
 
 
PRIMERA. FINALITAT 
 
Donada les dades d’atur de Mataró, 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. 
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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. 
c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat. 
d) Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin 

a un polígon industrial. 
e) Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que 

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

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

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

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

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

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

assimilables als municipals i gestió d’altres residus especials, quan amb motiu de l’activitat 
es contracti: 

 
- Persones participants de programes executats pel Servei d’Ocupació municipal que 

incloguin entre els seus objectius la contractació de persones en situació d’atur. 
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- Persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció 
laboral, per un període mínim d’un 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. 
 
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. 
b) Activitats que s’estableixin a Mataró del sector TIC i que generin dos llocs de treball, 
com a mínim.  
c) Activitats establertes a Mataró que obrin un altre establiment a la ciutat. 
d) Activitats industrials legalment establertes a Mataró en sòl residencial que es traslladin a 
un polígon industrial. 
e) Activitats industrials de nova creació o que procedeixin d’altres municipis i que 
s’instal·lin en un polígon industrial. 
f) Activitats que s’estableixin a Mataró, per part d’empreses de nova creació, que es 
dediquin a la fabricació o instal·lació d’energies renovables. 
g) Activitats comercials, incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV.2) 
quin període d’obertura no excedeixi d’un mes de durada. 
h) Activitats innòcues que siguin traslladades per la mateixa persona titular d’un local a un 
altre. 
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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: les persones que, amb motiu 
de l’activitat contractin: 

 
- Persones participants de programes executats pel Servei d’Ocupació municipal que 

incloguin entre els seus objectius la contractació de persones en situació d’atur. 
- Persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció 

laboral, per un període mínim d’un any. 
 
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 €. 

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

aquestes bases. 
 
Les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model 

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

Fotocòpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant. 
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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. 

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

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. 

 
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.  

− 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 persones participants de programes executats pel Servei d’Ocupació 

municipal que incloguin entre els seus objectius la contractació de persones en situació d’atur, així 
com persones en situació d’atur pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, 
per un període mínim d’un any: 

 
− 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 o certificat de l’OTG on consti el 
període d’inscripció a l’oficina. 

 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 
subvenció. 
 
Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a la persona sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils, s’advertirà que la no 
complementació s’entendrà com un desistiment i implicarà l’arxiu de la sol·licitud. 
 
SETENA. FORMA I TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mataró. 
  
2. El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
3. La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un 
mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa dels seus interessos. 
 
4. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
5. No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit disponible. 
 
VUITENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT 
 
L’ajut es farà efectiu, un cop s’hagi comprovat el compliment dels requisits per part de la persona 
sol·licitant per esdevenir-ne beneficiària, mitjançant abonament de la subvenció a través de transferència 
bancària, en el compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària. 
 
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 
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En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA 
REALITZACIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DELS ELEMENTS 
CATALOGATS DEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE 
MATARÓ, PER A L’EXERCICI  2018 
 
 
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 i finalitzades durant els exercicis 2017 i 2018. 
 
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:  
 
a) Fotocopia del NIF/NIE o CIF del titular del bé catalogat.  
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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 2018.  
 
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 no podrà ser superior al 30% de la inversió total 
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 2018, 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. 
 
 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DEL PROJECTE AIXEQUEM 
PERSIANES, PER A L’IMPULS I LA REACTIVACIÓ SOCIECONOMICA DE LES 
ZONES DE LA LLEI DE BARRIS, PER A L’EXERCICI  2018 
  
 
PRIMERA. FINALITAT 
 
Les zones de la Llei de barris concentren diferents indicadors desfavorables en comparació a 
Catalunya i a la resta de la ciutat de Mataró com són un nombre elevat de persones en 
situació d’atur, les dificultats de determinats col·lectius residents en aquests a inserir-se o re-
insererir-se al mercat de treball, un nivell de competències socioprofessionals més baix, un 
increment de situacions de pobreses i privacions de les unitats familiars i convivencials... el 
que comporta una situació social i més desfavorable en aquests zones. Una de les 
conseqüències de la centralització d’aquests indicadors també es denota en l’activitat 
comercial que s’ha vist especialment afectada pel context i concretament pel tancament 
d’activitats. 
 
El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals 
actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva 
activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del pla 
d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals, així com una línia de 
suport general al comerços que s’obrin a la resta de la ciutat. 
 
SEGONA. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte d’aquestes bases definir el conjunt de condicions i el procediment de 
concessió d’ajuts per a propietaris/es i emprenedors/es de locals comercials buits ubicats en 
les zones de la Llei de barris. 
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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. La data que es tindrà en compta efectes de determinar aquest ordre serà la data 
en la qual es presenta tota la documentació exigida. 
 
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 aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques que participin 
en el projecte “Aixequem persianes” en algun d’aquests supòsits:  
 
Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les 
condicions següents: 
− El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels 
lloguers del carrer o de la zona de referència, el qual haurà de ser validat per la Comissió 
encarregada de la valoració de les sol·licituds de subvenció, la composició de la qual està 
regulada a la base setena. 
− L’increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de 
l’IPC de Catalunya. 

 
Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial durant aquest exercici 2018 
en el projecte “Aixequem persianes” i que complementi l’oferta del barri o aporti un valor 
afegit al mix comercial de la zona. 
 
Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o d’economia social, persones 
físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria que iniciïn una activitat comercial i/o de 
serveis o experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar sectors en 
risc, sempre que aquestes activitats no estiguin sobrerepresentades en l’àmbit d’actuació. 
 
En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
i la resta d’administracions. 
 
CINQUENA. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 
 
a) En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte: 
 
Impost sobre béns immobles (IBI): 100% del seu import durant els exercicis 2018, 2019 i 
2020, a partir de la formalització del contracte de lloguer del local. Si aquest es troba en les 
zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat. 
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b) En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a 
la campanya: 
 
Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat: 100% del seu import si el local es troba en les zones de la Llei de barris i 50% si 
està ubicat en altres zones de la ciutat. 
 
c) En ambdós casos, propietaris/es o emprenedors, per les obres d’arranjament que 
s’executin en el local on s’inicia l’activitat, en funció de qui les executi:  
 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 100% del seu import si el local es 
troba en les zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat 
 
Taxa per les llicències urbanístiques: 100% del seu import si el local es troba en les zones de 
la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat. 
 
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: 

 
En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte: 
a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant 
b. Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que n’acrediti la titularitat 
c. Sol·licitud d’adhesió al conveni marc d’adhesió a la Campanya Aixequem persianes a 
Mataró, acceptant íntegrament els termes i condicions del conveni. 
d. Dades del compte bancari del titular del local. 
e. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació 
en d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos.  
f. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
g. Rebut de pagament de l’Impost de Béns Immobles 
 
En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a la 
campanya: 
a. Fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants 
b. Contracte de lloguer o compravenda d’un dels locals buits adherits a la campanya.  
c. Pla d’empresa o qualsevol altre document que acrediti la viabilitat del negoci.  
d. Dades bancàries on, si s’escau, ingressar la subvenció. 
e. Rebut de pagament de l’Impost de construccions i obres 
f. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència, autorització o comunicació 
d’inici d’activitats. 
g. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació 
en d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos. 
h. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
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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 a la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mataró, el qual serà objecte d’estudi i valoració per part de la Comissió creada 
a tal efecte i composta pels següents membres: el cap del Servei de Promoció de Ciutat i 
Comerç, el coordinador de programes de convivència, l’assessora jurídica de la Direcció 
d’Ocupació i Promoció Econòmica i la cap del Servei d’Ingressos o persones en qui deleguin. 
 
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 
 
El pagament de la subvenció es realitzarà un cop es resolgui favorablement la sol·licitud 
d’ajuts, sempre i quan, s’hagi aportat la justificació prevista en aquestes bases i s’hagi 
verificat, pel tècnic competent, el compliment i conformitat de les actuacions realitzades.  
 
L’Ajuntament pot dur a terme les activitats de inspecció i control necessàries per garantir el 
compliment d’allò que estableixen aquestes bases. Les persones beneficiàries han de 
proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani respecte de l’ajut concedit. 
 
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 
 



 81 

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. REGIM JURÍDIC 
 
Aquestes bases reguladores tenen caràcter general llevat de la base quarta, relativa a  les 
condicions i requisits per poder sol·licitar la subvenció, la qual té caràcter particular i podrà ser 
modificada per decret donant compte a la Comissió Informativa corresponent. 
 
 
Contra aquesta aprovació es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà 
de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP). 

 
A aquests efectes, es fa públic que es poden presentar les sol·licituds i la documentació 
requerida des de la data de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOP), a les següents Oficines d'Atenció Ciutadana de dilluns a 
divendres: Rocafonda: C/ Josep Punsola 47; Cerdanyola: Pg. Ramón Berenguer III, 82; 
Molins: C/ Nicolau Guanyabens 23-25; Pla d'en Boet: C/Juan Sebastián Elcano 6; Cirera: C/ 
Cadis 1 de 9 a 15 h i també a La Riera 48, de 9 a 19 h. 
 
 
 
 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna pas a les intervencions dels diferents 

grups municipals 

 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, exposa que el vot serà favorable. 

Aprofitant que tenim la paraula dir que l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi  Sánchez, és 

una greu amenaça i un atemptat als drets i les llibertats de tots. Manifestem el nostre rebuig 

davant aquests empresonaments, el fet de convocar una manifestació pacifica no justifica en 

cap cas aquest mesura de privació de llibertat. Tot el nostre suport als Jordis i exigim la seva 

immediata posada en llibertat. 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Calpe, regidora del grup municipal 

de Convergència i Unió. 

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

– Esquerra Unida i Alternativa,  demana un aclariment. Hem dit una sola intervenció de deu 

minuts més cinc, pels quatre punts o per cada un d’ells ? El Sr. Jerez no ha presentat tots els 

punts i jo pensava que faria la exposició de tots, les intervencions serien una i prou i després 

votaríem per separat els punts. 

 

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon que la intenció és la que es va acordar 

a la Junta de Portaveus: fer una sola intervenció dels quatre punts i després votar-los per 

separat. Hauríem d’estar tots d’acord en que el Sr Jérez reprengui la paraula i faci l’exposició 

de tots els punts perquè després la resta de regidors puguin posicionar-se respecte l’anunci 

d’ordenances que ell ha de fer. Aclarit que estan tots d’acord en que el Sr Jérez reprengui 

l’exposició, li concediríem també la paraula a la senyora Caballero i a partir d’aquí cadascú els 

seus deu minuts. 

 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 

Govern, diu que el segon punt de l’ordre del dia es refereix a les dades dels moviments 

d’inventari de bens del conjunt de l’ajuntament i amb el balanç que tothom disposa. 

L'ajuntament a 31 de desembre de 2016 te uns drets i patrimoni de 793.695.000 euros.  

El tercer punt té per objecte la proposta de modificació de les ordenances fiscals per 2018, 

per tal de garantir els ingressos necessaris per prestar serveis a la ciutadania. L’avantprojecte 

proposa la congelació de la majoria dels tributs, com ara IBI, impost de vehicles i la taxa de 

recollida domiciliaria de la brossa. La proposta de congelació de l’IBI obeeix a més el fet de 

que els ingressos per aquest impost es veuran incrementats per la confirmació de la 

recaptació del 100 % del IBI de la concessionària de l’autopista bonificat fins ara al 95% i la 

compensació per part de l’Estat, d’uns cent vint mil euros anuals de bonificacions obligatòries 

de l’IBI de les escoles concertades. Proposem un increment d’ aquells impostos o taxes en les 
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quals la seva aplicació ja s’havia acordat en exercicis anteriors que fos progressiva, el 3,75% 

del impost d’activitats econòmiques per les empreses que facturen més d’un milió d’euros i un 

segon tram del increment previst en quatre anys per la taxa de gual; per altra banda, d’acord 

amb les clàusules del contracte de la taxa de cementiris es proposa un increment de l’IPC 

més dos punts per aquesta taxa i un increment de l’IPC intern anual de l’1’5% pels preus 

públics que no inclouen els de cultura i educació. En la bonificació proposada l’ajuntament 

preveu un increment d’ingressos molt ajustat, entorn a 340.000 euros pel 2018. Tots els 

ingressos, aniran destinats a projectes finalistes, el IAE a foment de l’activitat econòmica, la 

taxa de guals a millores de voreres, mobilitat, accessibilitat ajudes, i incentius fiscals. Es 

mantenen les ajudes destinades a IBI i brosses domiciliaries, i anem reduint progressivament 

la bonificació als vehicles de més de 25 anys. Pel que fa als preus públics de la brossa 

comercial, es proposen ajustaments de la quota per diferents activitats de caire d’interès 

general com les escoles bressols amb servei de menjador, o els locals de entitats sense afany 

de lucre. La taxa de brossa domiciliaria es manté en els trams que hem aprovat pel 2017. En 

quant a la taxa de tinença d’animals destaca que gracies a la baixada a 20 euros ha hagut un 

increment important del cens de gossos. De cara al 2018 es mantenen tots els beneficis 

fiscals per a la reactivació econòmica. Com a novetat es proposa subvencionar el 50% del 

ICIO respecte les obres, construccions i instal·lacions, que incorporin millores de aïllament 

tèrmic, de cobertures façanes sempre que es justifiqui la qualitat de l’ eficiència energètica; 

gaudiran també de subvenció d’ICIO els immobles contemplats del pla especial del patrimoni 

arquitectònic de Mataró. L’evolució positiva de les finances locals i de rigor pressupostari ens 

han permès una liquidació positiva el 2016, estem en el bon camí, però encara en una 

situació de crisis, per això és molt important aprovar ara inicialment unes ordenances fiscals, i 

després un pressupost que ens permetin dotar suficientment de les partides necessàries per 

afrontar amb garanties l’exercici 2018. Vull demanar als grups municipals que amb el seu vot 

favorable o la seva abstenció permetin l’aprovació inicial d’aquestes ordenances fiscals i de 

les bases de subvencions i ajuts per a que en la data del ple d’aprovació definitiva podem 

millorar la proposta actual i abordar el debat del pressupost.  

 
 
 
La senyora Ana Maria Caballero, regidora no adscrita, diu que els pressupostos es 

reparteixen en diferents àrees a partir de les entrades que rep l’Ajuntament. Una de les més 

importants és l’IBI, que aquest any el govern es proposa congelar. Tots som conscients que 

tenim un elevat deute que no permet contribuir a millorar tots els àmbits que requereix la 
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nostra ciutat, ja que es destina un elevadíssim import a pagar interessos del deute a les 

entitats bancàries, les mateixes que van ser rescatades en comptes de rescatar les persones. 

Per tant, com s’efectuï el repartiment de les entrades econòmiques, és molt important. Hi ha 

partides fixes que es mengen una bona part del pressupost, com son els sous dels assessors 

i càrrecs de confiança que trobem desproporcionats. La resta del pressupost es destina per 

àrees i aquí es on es poden fixar els criteris, perquè els pressupostos siguin més o menys 

socials. Els dos anys que portem de mandat hem pogut veure apostes del govern amb les que 

no tots estàvem d’acord i que finalment han estat un fracàs per la nostra ciutat, com la famosa 

festa del cel. Els impostos són la font de finançament més important per el nostre consistori, i 

per tant, hem de garantir conjuntament amb el pressupostos els drets socials i els serveis 

públics per tothom. Les taxes s’han d’adaptar a totes les butxaques, de manera que tothom 

pugui contribuir en la mesura que li sigui possible i segons les seves possibilitats reals. 

Creiem que també s’haurien de premiar els comportaments responsables. Per exemple, en 

matèria de selecció i generació de residus, hi ha bonificacions de habitabilitat, d’un 90% que 

afavoreixen les condicions de accés de les persones amb minusvàlida. Volem recordar que a 

dia d’avui hi ha edificis de titularitat municipal que encara no estan adaptats a les persones 

amb mobilitat reduïda. La nostra posició avui, en quan als punts 3 i 4 serà abstenir-nos, i  

portar les al·legacions pertinents per intentar que les ordenances fiscals a Mataró siguin les 

més justes, i en qualsevol cas adaptades a les possibilitats i realitats socials de la gent. 

Garantir que l’import recaptat es destini a l’àmbit de la recaptació i no a altres àmbits, que a 

més hi hagi una progressió fiscal i que qui tingui cura del seu entorn rebi el retorn d’ una part 

dels impostos contribuïts, com a reconeixement de la seva contribució al medi. En definitiva, 

volem unes ordenances fiscals, on qui te més diners, més pagui, i aportarem les al·legacions 

que considerem més adients. En quant als punts 1 i 2 la nostra posició serà favorable.  

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

– Esquerra Unida i Alternativa, inicia la seva intervenció exigint la posada en llibertat 

immediata dels presidents de Òmnium Cultural i l’ Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart 

i Jordi Sánchez, que s’han convertit en presos politics. És intolerable en qualsevol democràcia 

empresonar a portaveus de la societat civil per les seves idees i per l’organització de 

manifestacions pacifiques i demanem a la resta de forces politiques no ser còmplices d’aquest 

atac a les llibertats fonamentals de tota la ciutadania.  
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Pel que fa als punts primer i segon ja avanço que votarem favorablement, i pel que fa al tema 

de les ordenances fiscals, des de la nostra formació política, reclamem com fem any rere any 

una reforma necessària imprescindible, inajornable, del finançament local; com molta gent 

deu saber, estem en mans de l’Estat espanyol, i pel que fa als impostos locals en una posició 

subsidiària de l’Estat, d’aquí la importància de que els ajuntaments puguin aprofundir la 

progressivitat i l’ equitat de les ordenances fiscals per fer-les mes justes. La tarifació social 

portada a aquest ple pel nostre grup municipal, i avalada per unanimitat per la resta de grups, 

pot ser una eina que ens pot ajudar a assolir aquesta equitat, però no és suficient. Ens trobem 

amb símptomes de millora en l’economia amb un descens de l’atur a Mataró i un increment de 

l’activitat econòmica, però no podem perdre de vista que malauradament son moltes les 

famílies que en aquests moments, tot i tenir algun membre de la unitat familiar amb feina, la 

que té és precària en quant a la durada i el sou, no arribant ni tant sols a cobrir les seves 

necessitats més bàsiques. D’aquí que estem obligats a tenir unes ordenances fiscals que 

puguin garantir una previsió d’ ingressos suficients perquè el pressupost de 2018 sigui un 

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

Serà també sobre aquests dos eixos que pivotaran les nostres al·legacions a les 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 amb els 

seus veïns. No volem caure en el populisme de parlar de baixar impostos de manera lineal, 

perquè sabem que aquesta opció política, afavoreix a qui disposa de major recursos i per tant 

no és equitativa i és impròpia de forces d’ esquerres. Per exemple aplicar criteris de pujar 

alguns tributs com l’IVA al voltant de l’IPC, la qual cosa suposaria increments mínims pels 

rebuts més baixos i una mica més elevats pels rebuts més alts, la qual cosa ens podria 

proporcionar, uns ingressos addicionals d’ aproximadament 500.000 euros, que podrien 

dedicar a millorar la qualitat de vida de molts mataronins. Per acabar, la situació econòmica, 

sembla girar cap a una certa recuperació econòmica i la mateixa podria contribuir a 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, i aquest ha de ser l’objectiu del 

govern. Des del nostre grup intentarem amb les al·legacions que presentarem, contribuir 

d’una banda 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 conciutadans. Com que aquesta és una aprovació inicial, el nostre grup s’abstindrà en 

els punts de l’ordre del dia que fan referència als tributs, així com a les subvencions. 
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La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, 

exposa que serà genèrica en l’exposició entenent que és una aprovació inicial i que 

posteriorment ja hi haurà el procés d’al·legacions per ser més concisos. No hi ha gaires 

modificacions en la proposta d’ ordenances fiscals. Com ja ens van anunciar l’any passat 

volien recuperar la taxa de guals, d’ una manera progressiva durant 4 anys, ja vam manifestar 

l’any passat que no hi estàvem d’acord. En el seu dia l’ajuntament va decidir treure la taxa de 

guals per provocar que molts locals petits s’utilitzessin com a garatges privats i així alliberar 

una mica els vehicles de la via pública. No entenem que l’ajuntament l’any passat decidís 

recuperar aquesta taxa. Tots sabem, que seguim tenint zones a la ciutat amb un gran dèficit 

d’aparcament, per això no compartim la recuperació d’aquesta taxa. També ens presenten un 

augment de l’IAE, que afecta a les grans empreses; ens sorprèn que cap empresa d’aquestes 

característiques vulgui instal·lar-se a la nostra ciutat, perquè portem dos anys amb augments 

de l’IAE al·legant que la pressió fiscal és sensiblement inferior a la de la majoria de municipis. 

S’ha de tenir en compte la situació que s’està vivint a Catalunya, la proposta del govern 

municipal hauria de ser la de crear més ocupació i no espantar-la cap a municipis veïns. 

Tenint en compte les males planificacions urbanístiques, moltes oportunitats s’han perdut per 

a la instal·lació de nova industria. I és que el fet de trobar-nos amb manca d’espai industrial, 

disponible i adaptat, i trobar-nos amb algun polígon industrial amb la normativa de que només 

es pot instal·lar una industria per illa, ho trobem surrealista. Això fa que ens preguntem, 

perquè volem realment els nostres polígons industrials, o si prefereixen que als nostres 

polígons industrials hi hagi altres tipus d’activitats, les quals no generen molts llocs de treball 

com pot ser un centre de culte. El govern municipal, te algun tipus de actuació pensada per 

pal·liar les pèrdues que estan tenint molts comerciants locals arran de l’1 de octubre, o tenen 

pensat seguir com fins ara paralitzant el nostre ajuntament ? Per que alguns ens hem vist 

obligats a paralitzar la nostra tasca municipal per obligació. És per això que exigim un pla de 

contingència per part del govern municipal en aquesta matèria. Creiem que és molt necessari 

i que no podem seguir ni a Catalunya ni a la nostra ciutat amb aquesta incertesa i molt menys 

jugar amb el pa de moltes famílies. Em sorprèn que la proposta d’ordenances fiscals pel 

proper any sigui una proposta força continuista i per això el nostre vot serà negatiu i serà 

d’abstenció en el punt de les subvencions i en el punt 1 sobre els comptes generals; en el 

punt 2 votarem a favor. 
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El senyor Juli Cuèllar, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

manifesta que no li fa el pes l’actitud del govern, ja que dona la sensació que en aquesta 

ciutat i en aquest país no passi res, quan el govern s’ha esquerdat i s’està patint una 

vulneració de drets civils i llibertats fonamentals per part de l’ Estat Espanyol. Aprofitem el ple 

extraordinari d’ordenances fiscals per fer una crida a favor de la proclamació de la República 

Catalana i perquè s’ alliberi els presos polítics els senyors Sànchez i Cuixart. Recordem que 

les Ordenances vénen regulades per una llei espanyola, i que afavoreix l´externalització de 

serveis i la seva privatització, i que amb la proclamació de la República caldrà plantejar les 

bases d’ un nou sistema de finançament municipal. El govern del PSC presenta les 

ordenances amb un pressupost inconcret. El gruix del que es recapta es destina a mantenir la 

barraca i a pagar deute. Denunciem que en l'exercici del 2016 vam tenir un romanent de 2,76 

milions d’euros que es van destinar al deute, i no a fer polítiques socials. Reclamem que en el 

2017 el superàvit provinent de ICIO, IBI, plusvàlues, multes es destini a les necessitats de la 

ciutat. Hi ha necessitat d’una fiscalitat que tingui en compte els nivells de renta dels ciutadans, 

i que les ordenances contemplin una tarifació gradual. L'objectiu de la tarifació progressiva ha 

de ser que el màxim nombre de persones entrin en aquest sistema. La taxa de la brossa va 

en funció del valor cadastral de l’habitatge i entenem que han d’anar fixats als valors de 

renda. Proposem que es bonifiqui a les persones que només tinguin en titularitat l’immoble on 

estiguin empadronats i que tinguin un sol vehicle. També que el nivell de rendes d’ unitat 

familiar estigui contemplat en 3 trams: en funció del nombre de persones de la unitat familiar, i 

el llindar d’ingressos bruts per any, establint la bonificació, exempció o subvenció d’impostos, 

taxes en funció de la capacitat econòmica de les persones. Proposem criteris de fiscalitat 

mediambiental, de manera que la taxa de la brossa tingui en compte el volum de brossa que 

genera. Reclamem un canvi de model. En quan a la bonificació del IBI pensem que cal gravar 

la classificació del tipus d’edifici i gravar el tipus màxim de la quota líquida dels pisos que 

estiguin buits. Proposem una nova bonificació del IBI destinada als propietaris dels immobles 

que siguin arrendats per sota de l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de 

Catalunya. Proposem crear una taxa per la regulació del mercat de lloguer per als propietaris 

que lloguin immobles per sobre de l’índex mitjà de referència de preus de lloguer. Proposem 

que l’ajuntament faci una campanya per captar pisos per la borsa de vivendes de lloguer i 

evitar els usos turístics. Per això proposem crear una taxa per a habitatges turístics. Pel que 

fa l´IAE pensem que hi ha marge per augmentar-lo. L´ impost de vehicles hauria de tenir en 

compte la situació fiscal de la persona propietària, el valor de compra, el tipus de vehicle, els 

nivells d’emissions i l’edat del vehicle. Els  vehicles de més de 25 anys considerem que s’han 



 88 

d’eliminar ja que el impacte mediambiental és molt negatiu. Pel que fa a la plusvàlua, s’hauria 

de preveure alguna compensació quan el bé immoble es vengui per sota del seu valor inicial. 

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

Catalunya, recorda als afectats pels incendis de Galícia, Astúries i Portugal, i la nostre 

solidaritat amb les persones que han perdut la vida en aquests incendis. Pel que fa al tema de 

les ordenances fiscals, volem contextualitzar en la situació en què ens trobem. Fa uns dies 

vam tenir a informe de l’Agència Tributària amb la classificació de rentes dels seus habitants 

al 2015 per municipis, i Mataró surt amb la taxa d’atur més alta i a la cua de les ciutats grans 

pel que fa a ingressos declarats i tributats. A Santa Coloma i l’Hospitalet la situació és similar, 

tot i que nosaltres no tenim realitats tan dures com en aquestes ciutats. Un altre tema 

important és què estem aprovant fora de termini el Compte General, ja que hauria d’estar ja 

aprovat, segons ens van informar en la Comissió informativa. Els ciutadans de Mataró han fet 

un gran esforç durant aquests anys de crisis en els quals l´IBI, que és la via més important de 

recaptació d’aquest  Ajuntament, va créixer molt per sobre del que ho feien els ingressos de la 

majoria de ciutadans, o fins hi tot minvaven. Per tot això creiem que o be hi ha una baixada 

del IBI o una  millora de serveis, que han estat congelats, per tal de repercutir l’esforç fet pels 

ciutadans. La congelació d’impostos que presenta el Govern la veiem raonable, tot i que 

hauríem de disminuir impostos en casos sagnants com l´IBI dels locals difícils de llogar o 

vendre. Ens semblen raonables les modificacions que planteja el govern sobre no limitar el 

temps de la bonificació de l´IBI en equipaments esportius públics, la no compatibilitat de la 

subvenció del ICIO amb el programa aixequem persianes o la reclassificació de la taxa de 

recollida de residus pels centres educatius o entitats sense ànim de lucre. Hi ha d'altres 

propostes que en el període d'al·legacions ja les tractarem. No ens agrada que és continuï 

amb la implementació de la taxa de guals quan hi havia compromís del Govern de lligar-ho al 

pla de mobilitat i a les necessitats d’aparcament a les diferents zones de Mataró. L’any passat 

vam votar favorablement però lligant-ho amb el pacte de la mobilitat. Genera dubtes la 

intenció d'augmentar l´IAE, ja que les empreses que encara el paguen a la nostra ciutat que 

facturen més 1.000.000 euros, pot resultar un element que no incentivi a mantenir-les. 

Trobem a faltar la concreció de la plusvàlua, i pensem que hauria d'estar millor reflectida en 

les Ordenances i és una de les coses a parlar en aquests dies. No entenem i ens sembla 

contradictori les propostes de preus de les instal·lacions esportives municipals amb un 



 89 

augment del 1.5% i la proposta del Sorral un 2.6 % ens sembla contradictori. Entenem la 

situació actual del govern, però alguns compromisos no s’han dut a terme, encara que algun 

no costava cap euro. Votarem favorablement en els punts 1 i 2, el punt 3 de les ordenances 

fiscals ens abstindrem per facilitar la seva aprovació inicial i poder donar pas a les 

al·legacions i en el punt 4 votarem favorablement. 

 
 
 
 
La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, exigeix l’ alliberació 

immediata dels activistes socials convertits en presos politics. També exigim el rescat de la 

democràcia catalana, que esta sent segrestada, i també solidaritzar-nos en la criminalització 

que s’ha fet en els boscos de Galícia i el patiment que estan tenint en aquest poble. En 

principi, estem en una situació excepcional, no hem tingut temps de tractar bé aquest tema en 

l’ajuntament, queixa que hem fet arribar a la junta de portaveus durant aquest dies, perquè 

volem treballar, passi el que passi a la nostra ciutat. Trobem que no tenim uns pressupostos 

justos, que les ordenances, que és la manera de recaptar i de fer una distribució directa dels 

impostos, no compleixen una recaptació progressiva, per tant, acaba cometen injustícies i 

discriminacions dins dels nostres veïns. Reclamem aquesta progressivitat, reclamem que hi 

hagi més valentia per part del govern, que sigui més contundent, que fiqui barems més 

progressius, reclamem la millora dels serveis, el transport públic que funciona molt malament, 

no arriba a molts dels nostres barris, no estem donant uns serveis públics i de qualitat. 

Continuem enfadats amb el maquillatge que ens trobem en els nostres comptes, en l’inventari 

que ens presenten, dins d’aquest inventari hi ha adquisicions de locals, habitatges que 

paguem amb préstecs per rescatar una mala gestió que es va fer en el passat de la qual 

ningú ha donat comptes, de la qual no han caigut responsables i per desgràcia encara estem 

lluitant per a que es faci justícia i per a que la gent conegui la veritat. Demanem al govern que 

posi ordre i mans a l’obra perquè la ciutat ens necessita ara més que mai. Nosaltres hem 

dubtat si votar en contra i continuar amb aquesta degradació que s’està produint per la manca 

de govern d’aquesta institució, però finalment hem pensat en la ciutadania i reclamem 

politiques més socials on es contemplin els habitatges i l’oportunitat d’habitatges per tothom. 

També vull parlar de la taxa de les escombraries, no és el model que ens agrada. En aquesta 

proposta no hem vist iniciatives cap als programes d’ocupació, quan tenim un atur crònic al 

voltant del 20%, som capital de comarca i no som capaços de plantejar politiques d’ocupació 

de debò, estem pagant deute i no som capaços de fer una estratègia per donar resposta a la 
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gent que ens necessita. Hem decidit abstenir-nos per facilitar aquesta primera tramitació, per 

que entenem que és una part molt tècnica, però no tindrem aquesta indulgència als 

pressupostos. També vull recordar al senyor Jerezr, que ens deu una trentena d’ al·legacions 

que van estar aprovades l’any passat, i no hem vistes reflectides; si us plau, compliran la seva 

paraula i reflectiran tot el que ens van aprovar als altres pressupostos?  

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

la Ciudadanía, valora molt positivament l’avantprojecte d’ordenances que s’ha presentat. 

S’assumeixen dues premisses imprescindibles per a nosaltres, com són la sostenibilitat 

financera de la institució i la contenció de la pressió fiscal. Sobre la sostenibilitat financera, 

voldria recordar com és d’important l’increment de recursos de la PIE. Creiem que s’ha de 

congelar la pressió fiscal a Mataró perquè tenim un raonable increment de recursos 

provinents del PIE. La pressió fiscal recau sobretot a les classes populars, i és cert que en un 

estat ideal buscaríem el seu decreixement, però sent raonables, demanar això actualment 

seria impossible i negatiu per al futur de la ciutat. Per aquest motiu, creiem que la congelació 

és una mesura suficient. Per un altre banda, hi ha un problema general, al qual fem referència 

tots el anys, com és el mal finançament de les entitats locals, a més, els models tributaris dels 

ajuntaments són molt poc flexibles, poc dinàmics, pensats per a èpoques remotes que no 

tenen res a veure amb la societat moderna actual. Així esperem que d’una vegada es reformi 

la llei d’hisendes locals i els models tributaris dels ajuntaments. La congelació de l’IBI és una 

bona noticia, i encara que votarem a favor, presentarem al·legacions perquè creiem que tant 

la taxa d’aparcament, els guals, i la supressió de l’exempció als vehicles de més de 25 anys, 

és poden introduir millores. Pel que fa a l’aplicació de l’impost del increment dels terrenys, 

plusvàlua, encara hi ha elements que es poden tractar, però no és moment de tractar temes 

pressupostaris. Davant la situació de l’economia dels mataronins, no faríem cap favor si 

augmentéssim el nivell de pressió fiscal, incrementant els impostos i les taxes de recollida de 

residus, que són els dos elements que pressionen més a la ciutadania. D’altra banda no 

creiem gaire important l’increment del IAE, ja que és un impost que s’aplica a una franja 

d’empreses per a les que resulta un impost marginal, a més, considerem convenient que si les 

empreses obtenen beneficis de la ciutat de Mataró, acabin revertint econòmicament a la 

ciutat. Les polítiques de subvencions i foment de l’activitat segueixen la continuïtat de l’any 

anterior, sent l’únic punt on farem al·legacions en el foment d’activitats tècniques, per tal 

d’aconseguir una major eficàcia. El nostre vot serà positiu.  
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El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, informa que la 

intervenció del seu grup la farà ell mateix i el Sr. Camprubí. Fa menció en primer lloc a 

l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez per motius que es fonamenten en la 

persecució de les seves idees, i exigim la seva immediata posada en llibertat. En quant a les 

ordenances, en primer lloc volem fer referència a l’estructura impositiva i la seva comparació 

amb municipis similars amb més de 75.000 habitants. L’últim ple d’ordenances ja varem 

interpel·lar per tal de treballar en un marc que fixés quina pressió fiscal ha de suportar un 

ciutadà i que també fixés el sostre d’alguns d’aquests impostos segons les dades 

patrimonials, econòmiques, de renda, dels ciutadans de Mataró, i a partir d’aquí la seva 

evolució segons l’IPC, amb l’objectiu d’evitar hipotètics increments recaptatoris de qualsevol 

govern, així com politiques a curt termini. En definitiva, tenir-ho tot sota una mínima pauta i 

uniformitzat. Els preus públics que es basen en una estimació s’haurien d’uniformitzar. Per 

una altre banda, la política fiscal consta d’ingressos però també despeses. El regidor Jérez ja 

hi ha fet referència, i tot tenint en compte que les circumstàncies que ens envolten no són les 

normals, la realitat és que actualment no coneixem el detall de les despeses i les inversions 

previstes, ni un primer marc pressupostari general. En un tercer punt, considerem que s’ha 

d’aprofundir més en el tema de la progressivitat fiscal. Per exemple a la taxa de la brossa 

incorporar el número de persones que viuen a l’habitatge que ens van dir que estudiaríem i no 

sabem a quina conclusió han arribat. Finalment, s’ha de donar més difusió a les bonificacions 

que els ciutadans tenen a la seva disposició. En aquest sentit, ja vam presentar una al·legació 

que ens va ser acceptada però que no s’ha complert que era informar als ciutadans del que 

costa realment un servei i quina part és sufragada pels impostos de tots. Seguirem proposant 

un replantejament a la baixa dels guals petits, i a l’alça pels més grans i que estiguin orientats 

a una activitat econòmica. Respecte a la reducció de quota de la taxa de tinença d’animals 

domèstics, ja vam dir que aquesta mesura tindria poc o nul efecte sobre la intenció de 

incrementar el cens. Per últim, el govern ha decidit congelar l’IBI aquest any, fet que ja va 

proposar el nostre grup amb anterioritat a l’any 2016. En quant a IAE, preteníem una pujada 

més significativa o com a mínim mantenir. En quant a subvencions i bonificacions, considerem 

que estan ben orientades. El nostre vot serà l’abstenció a l’espera de la versió definitiva 

després de les al·legacions i de veure la primera versió del pressupost.  
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El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta que 

votaran a favor però amb una reserva motivada per l’informe d’auditoria de la companyia d’ 

Aigües de Mataró. Aquest informe d’auditoria diu que AMSA té actius cedits mitjançant 

contracte de lloguer a la companyia MESSA, essent el seu valor net comptable a 31 de 

desembre de 2016 de 4.380.000 euros i a data del present informe la Societat esta realitzant 

les estimacions necessàries per tal de veure la recuperabilitat del valor esmentat i per això, no 

es te evidència suficient de si el valor en llibres dels actius és superior o inferior al seu valor 

recuperable; per això l’informe no pot concloure sobre la necessitat de realitzar correccions 

valoratives pel deteriorament dels citats actius. Això és una incidència ja que no coneixem el 

valor d’aquest actius, i el que sí que coneixem és que aquests actius estan valorats en el 

lloguer per 800 € al mes, és a dir, 10.000 € l’any, que és el import del contracte de lloguer que 

vincula els actius amb l’empresa MESSA. Això significa que si ho capitalitzessin, sent molt 

optimistes, a l’1% seria 1.000.000 de euros. Per això estem pendents de rebre tota aquesta 

informació per part de la companyia. Volem recalcar que estan llogats de manera indefinida 

mentre duri l’activitat. Des del Consell d’administració d’AMSA ens hem d’emplaçar durant 

aquest mandat a resoldre aquest aspecte, és a dir la distorsió de 4.400.000 euros. S’ha 

d’afrontar un debat perquè no passi que d’aquí uns anys surtin pèrdues comptables de molts 

diners. Així que com a Junta General d’accionistes, demanaria a tots els grups emplaçar-nos 

per resoldre aquesta distorsió comptable i valorar adequadament els actius de la companyia 

Aigües de Mataró, llogats indefinidament mentre duri l’activitat a MESSA. 

 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, fa constar que és la 

primera intervenció en aquest ple com a portaveu del primer grup de l’oposició i que és en 

aquest ple on es presenten les ordenances  fiscals. El nostre posicionament serà de suport al 

que es proposa com a mínim en el tràmit inicial, i que en el període d’exposició pública ja 

concretarem alguns punts. El suport va en la línea del que es proposa per les ordenances 

fiscals de l’exercici 2018, i no és d’estranyar perquè el que es presenta ho hem treballat 

conjuntament i en equip entre nosaltres i el grup Socialista. Durant  aquests 2 anys i 5 mesos 

els regidor socialistes i nosaltres hem estat governant la ciutat, amb resultats satisfactoris pels 

mataronins. Els pactes han servit perquè la majoria de la ciutat de Mataró es sentís 

representada. La relació amb l’alcalde Sr Bote és bona. Pel que fa al Sr Jérez, pensem que és 

una persona que cerca el consens i això ha fet més fàcil trobar el camí del mig per portar una 

proposta de taxes, impostos i preus públics municipals pel 2018. Dit això, la posició que han 
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adoptat ell i el seu partit amb tot el que ha passat a Catalunya, ha fet impossible continuar 

compartint govern. Hem trobat a faltar aquell PSC amb qui sempre havíem compartit l’anhel 

de llibertat i democràcia. Les declaracions extemporànies sobre cedir espais quan ningú no en 

parlava, i sobretot l’actitud distant i tèbia i tan comprensiva amb els gravíssims incidents del 

dia 1 d’octubre amb l’actuació innecessària, desproporcionada i brutal de la Policia Nacional i 

de la Guardia Civil, així com les apel·lacions dels dirigents del PSOE i PSC a acceptar la 

suspensió de l’autonomia catalana feien que la nostra presencia al govern fos difícil. Tot això 

s’ha vist incrementat aquesta setmana amb la tèbia posició sobre les detencions del Sr 

Sánchez i Cuixart. Aprofitem per sumar-nos a les demandes de posar-los en llibertat. El que 

ha estat també una mostra de menyspreu, el debat en Junta de portaveus, de fugir d’arribar a 

acords i fins i tot fent declaracions quan s’havia demanat de forma explícita que no es fessin. 

Els regidors sempre hem defensat el full de ruta municipal que junts varem construir però la 

implicació democràtica i des de la diferència, esperaven que estesin amb nosaltres i no sols; 

no ens han ajudat, sinó que en algun moment, des del partit han encoratjat la suspensió de 

l’autonomia. Potser en aquest ple no tocaria dir això, toca parlar d’ordenances, però era una 

necessitat, ja que els conciutadans es mereixen les explicacions en la sala de plens de 

perquè aquest grup ja no seu a les cadires del Govern, sinó a l’oposició. Dit això, el vot als 

punts 3 i 4 de l’ordre del dia serà positiu, no obstant presentarem al·legacions i propostes, i 

amb les ordenances, intentarem posar-nos d’acord amb els temes on hi ha diferències, com el 

que cal fer amb l’IBI, que és una part important dels ingressos necessaris per aplicar a 

polítiques socials, que serveixen per fer més fàcil la vida de les persones que més malament 

ho estan passant. També ens referim a l’IAE i a tot allò que pugui donar riquesa al país. De tot 

això volen parlar-ne i arribar a acords de cara a l’aprovació definitiva de les ordenances 

fiscals. Pel que fa a la proposta d’ aprovació de les bases de subvencions, el vot serà positiu. 

Pel que fa als punts 1 i 2 el nostre vot serà positiu. 

 
 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez, regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 

Govern, replica que seguint el fil del portaveu de CiU hem de reconèixer algunes paraules 

que ha dit, ja que portem mesos dient que l’acord de govern ha estat positiu per la ciutat i la 

relació dels 11 regidors bona. Com cada any compartim amb la majoria de grups municipals la 

necessitat de canvi en la normativa de hisendes locals i millora de finançament del serveis 
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municipals. Estem treballant per preparar els estudis d’indicadors socioeconòmics de la ciutat 

perquè ens ajudi en el futur a prendre decisions de política fiscals i pressupostàries. Tenen 

raó els grups que han recordat el compromís de tractar monogràficament la fiscalitat dels 

vehicles i això ho hem de fer abans de l’aprovació definitiva d’aquestes ordenances. Respecte 

als locals comercials sí que calen estudiar nous objectius i això ja apunta l’informe provisional 

del programa d’”aixequem persianes” que ha funcionat molt be però és insuficient per revifar 

l’activitat comercial o posar en circulació locals que fa molt de temps que estan buits. La 

bonificació en deixalleria ha passat de 40.000 euros l’any passat a 57.000 euros aquest any, i 

els ajuts destinats a famílies amb menys recursos pel que fa a la brossa ha passat de 103.000 

euros a 134.000 euros, i pel que fa al IBI de 62.000 euros a 93.000 euros, és a dir , s’ha fet un 

esforç de publicitat i de informació d’aquests ajuts i bonificacions i que la gent sàpiga quina 

part està pagant l’ajuntament i quina està subvencionada pel conjunt de ciutadans. Prenem 

nota de l’informe AMSA-MESSA que ha esmentat el Sr. Camprubí. Donem gràcies als grups 

municipals que s’abstinguin o votin a favor per facilitar el debat de les ordenances. 

 

 

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

Popular, parla de l’augment del 4,6% de la taxa de cementiris, resultat de tenir el servei 

externalitzat en mans d’una empresa privada que com objectiu té fer negoci. Des de la CUP 

demanem la congelació d’aquesta taxa i la recuperació de la gestió directa d’aquest servei. 

D’igual forma, ens oposem a l’augment del 2,6% dels preus públics de la zona esportiva “El 

Sorrall”. Finalment, sobre la proposta plantejada fa un any per crear una nova taxa per a 

l’ocupació de voreres en excés, la qual va ser aprovada, ens agradaria saber-ne el seu estat. 

Votarem inicialment en contra per l’aprovació provisional de les ordenances fiscals, a la 

espera que el govern doni resposta a les nostres al·legacions. Veiem negatiu el fet que 

mantingui una pressió fiscal a l’alça sense cap retorn visible, i observem amb preocupació que 

les subvencions i bonificacions continuen sent insuficients. Tot i això, som conscients que és 

difícil que el govern incorpori les nostres propostes, donat que responen a un model de ciutat 

que no coincideix amb els paràmetres de gestió burocràtica continuista del PSC. Nosaltres 

defensem un model de justícia social redistributiva, basat en l’equitat i la sostenibilitat 

mediambiental, que recuperi els serveis que actualment es troben externalitzats i en mans de 

capital privat. Un model amb una política d’habitatge que freni la bombolla Inmobiliaria i doni 

resposta a la urgència habitacional existent. Un altre aspecte introduït per el senyor Cuéllar, 
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és el superàvit de 2,76 milions d’euros, que esperem que es tinguin en compte des del principi 

i donin un impacte positiu als pressupostos i reverteixi’n en tota la ciutadania  

 

 

La senyora Montse Morón, portaveu del grup municipal VOLEMataró, recorda al senyor 

Jérez que se li estan acumulant els estudis no retornats. Queden 16 mesos de legislatura i 

sembla que volen dilatar en el temps certs temes i només gestionar els aspectes més bàsics, 

però no oferir un bon servei a la ciutadania. Tenim pendent l’estudi de la remunicipalització del 

Mataró Bus, el pla de mobilitat, el pla de salut i la llista continua. Poca resolució. Malgrat els 

idearis polítics, l’oposició hem treballat conjuntament i és hora de que hagi retorn de les 

nostres propostes per part del govern. Nosaltres hem complert, vostès no. 

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, lamenta que per 

part del grup socialista, l’ equip de govern, no hagi hagut cap paraula en solidaritat cap els dos 

detinguts. Es podria esperar de partits com Plataforma, Partit Popular o Ciutadans que 

estiguessin desitjant l’aplicació de l’article 155, però teníem l’esperança del canvi de rumb del 

PSC, tot i que és una il·lusió perquè estan molt callats. 

 

 

 

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

Catalunya, diu que de vegades el silencis diuen molt, i no ens agrada que ens fiquin en 

assumptes que no ens corresponen. No diré que totes les televisions espanyoles volen 

malament als catalans, igual que TV3 no vol malament a tots els catalans que no som 

independentistes. Estic fart que em fiquin en un sac on no hi soc ni vull estar. Estem parlant 

d’ordenances, i em sembla fora de lloc. Qui més ganes té que s’apliqui l’article 155 son 

vostès, a mi no em fa cap gràcia que s’arribi a l’aplicació de l’article 155, perquè soc conscient 

del que podria passar, com ara la pèrdua dels fons d’ocupació europeu que suposarien la 

pèrdua de molts llocs de treball, però si finalment s’aplica el 155, serà perquè algú s’ha 

entestat en que algú l'apliqui.  
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El senyor alcalde president, passa a la votació dels diferents punts de l’ordre del dia: 

 

 
1 Aprovar el compte general de l’exercici 2016, integrat pels comptes de 
l’Ajuntament, els seus Ens Empresarials, les seves Societats Mercantils, i els 
seus Consorcis. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 21,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 

Catalunya (2), corresponent als membres del grup municipal 

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

corresponent a la regidora no adscrita (1). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 5,    corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2), 

corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

de Plataforma per Catalunya (1).   
 
 
 
 
2 Actualització de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de 
Mataró referida a 31/12/2016.   
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (6), 

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

Unió (5), corresponent als membres del grup municipal d’Esquerra 

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

grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía (2), 

corresponent als membres del grup municipal del Partit Popular de 



 97 

Catalunya (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). 

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,    corresponent als membres del grup municipal VOLEMataró (2) 

i corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

d’Unitat Popular (2).  
 
     
 
 
 
3 Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 
2018 (ordenança general, de tributs, de taxes, preus públics i tarifes) 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía (2).  

Vots en contra: 3,  corresponent als membres del grup municipal de la Candidatura 

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

de Plataforma per Catalunya (1).   

Abstencions: 10,  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 del Partit Popular de Catalunya (2), corresponent 

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

Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent a la regidora no 

adscrita (1). 
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4 Aprovació provisional de les bases de subvencions de foment de 
l’activitat econòmica, ajuts de caràcter social per a l’habitatge, patrimoni 
arquitectònic, borsa de lloguer social, i eficiència energètica,  amb imports 
relacionats amb la fiscalitat municipal. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de Convergència i 

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

Ciutadans-Partido de la Ciutadanía (2) 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). 

 

 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 20:45 hores del vespre, el Sr. President 

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

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


